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WORKSHOP – COMO ELABORAR 
CANDIDATURAS DE SUCESSO À PI 9.6 ?
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APRESENTAÇÃO PARTICIPANTES

• Nome?

• Entidade/projeto que representa?

• Principal motivação para se candidatar à PI 9.6?

• Em que fase da elaboração da candidatura se encontra?
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A. Enquadramento FatorC e Aviso PI 9.6 

B. Critérios de Admissibilidade 

C. Registo Beneficiário e Acesso ao Balcão 2020

D. Documentação a entregar com candidatura

E. Elaborar Candidatura:

i. Preenchimento Memória Descritiva e Orçamento

ii. Preenchimento Formulário Balcão 2020

F. Submissão

AGENDA
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A. 
ENQUADRAMENTO 
FatorC | Aviso PI 9.6
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ESTA SESSÃO NÃO DISPENSA A LEITURA 

INTEGRAL DE TODOS OS DOCUMENTOS 

ASSOCIADOS À PI 9.6, DISPONÍVEIS NO 

WEBSITE DO FATORC E PORTUGAL 2020
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ENQUADRAMENTO FATORC 

7

Estratégia de Desenvolvimento Local (EDL) 

1. Promover iniciativas de mercado de base local que gerem emprego e autoemprego

2. Contribuir para a promoção da igualdade de oportunidades no acesso ao emprego

3. Promover iniciativas que facilitem a transição de jovens para a vida ativa

Limite geográfico

O limite geográfico de intervenção correspondente às 26 localidades em Alcabideche e São 
Domingos de Rana (não abrange as freguesias por inteiro)

Fonte Aviso: ANEXO A – ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL (EDL) /  Aviso Nº LISBOA‐40-FSE‐2020‐22, ponto 7
Fonte Regulamentação: alínea d) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 207.º do REISE 
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Financiamento a fundo perdido

Entidades públicas e privadas sem fins 
lucrativos

✓ Promoção da inclusão social e combate 

à pobreza e à discriminação

PI 9.6 – Projetos Inovadores e/ou Experimentais na Área Social
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ELEGIBILIDADE TERRITORIAL

9

O limite geográfico de intervenção correspondente às 26 localidades
(não abrange as freguesias por inteiro)

Alcabideche

Abuxarda, Adroana, Alcabideche, Alcoitão, Alvide, 

Amoreira, Atibá, Atrozela, Bairro da Cruz Vermelha, 

Bicesse, Cabreiro, Carrascal de Alvide e Manique.

São Domingos de Rana

Abóboda, Cabeço de Mouro, Caparide, Conceição da 

Abóboda, Matarraque, Matos Cheirinhos, Outeiro de 

Polima, Polima, São Domingos de Rana, Talaíde, Tires, 

Trajouce e Zambujal.

Cascais Estoril

Parede

Alcabideche

São Domingos de 
Rana

Alcabideche São Domingos de Rana

‐ ‐ ‐
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ELEGIBILIDADE DAS OPERAÇÕES
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Fonte Aviso: Aviso Nº LISBOA‐40-FSE‐2020‐22, ponto 5
Fonte Regulamentação: no n.º 1 do artigo 3º do Regulamento Específico.

As operações devem ser 
elegíveis em termos de:

1. Enquadramento 
legal

2. Informação/ 
Documentação 

3. Território 

4. Inovação

5. Público-alvo

6. Parceria

7. Custo total elegível

8. Limite temporal 

9. Taxa de 
financiamento

Síntese dos critérios de elegibilidade das Operações

As operações devem:

1. Estar enquadradas no eixos prioritários e prioridades de investimento e de acordo com 
as disposições legais que lhes forem aplicáveis 

2. Integrar toda a informação/documentação solicitada na candidatura, nos termos dos 
respetivos avisos, respeitando as condições e os prazos fixados

3. Decorrer no território e contribuir para o seu desenvolvimento socioeconómico

4. Demonstrar e comprovar que são inovadoras

5. Ter como público-alvo, pelo menos, um do destinatários referidos no Aviso

6. O projeto pode ser apresentado a título individual (entidade) ou em parceria

7. Não apresentar um custo total elegível:

▪ > 100.000 € em projetos com uma duração inferior ou igual a 18 meses 

▪ > 180.000 € em projetos com duração > a 18 meses e =< a 30 meses 

8. Duração máxima de 30 meses e não exceder a data 30.12.2023

9. Entidades privadas o financiamento é de 100% (FSE e OE) e públicas é de 50% (FSE)
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PROJETOS INOVADORES / E OU EXPERIMENTAIS NA ÁREA SOCIAL

11

Fonte Aviso: Nº LISBOA‐40-FSE‐2020‐22, ponto 1/ Portugal inovação Social

Resposta/solução 
diferenciadora

Um projeto ou iniciativa de inovação e/ou experimentação social deverá cumprir estes requisitos:

1) O projeto identifica 
um grupo alvo com uma 
vulnerabilidade 
específica (atual ou 
potencial)

2) O projeto desenvolve uma solução diferenciada 
das respostas convencionais já existentes, baseando-
se num produto, serviço ou metodologia inovadora

.

Problema social Impacto social

PROJETO INOVADOR

3) O projeto influencia 
positivamente a 
qualidade de vida ou as 
perspetivas de 
desenvolvimento das 
pessoas que constituem 
o grupo alvo. 
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Fase de candidaturas: 8 de junho a 31 de julho de 2020

Comunicação da decisão: 9 de novembro de 2020

Submissão de candidaturas no Balcão 2020

APRESENTAÇÃO DA CANDIDATURA

12

https://balcao.portugal2020.pt/


www.fatorc.pt

B. CRITÉRIOS DE 
ADMISSIBILDADE
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Ler regulamento e documentos de candidatura

Verificar critérios de elegibilidade 

Registar beneficiário no Balcão 2020 e aceder à candidatura

Reunir informação e documentação a entregar

Elaborar candidatura

Decisão : Avançar / Não avançar

PASSOS PARA ELABORAR A CANDIDATURA

1

2

3

4

5

6
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Submeter a candidatura Balcão 2020

https://balcao.portugal2020.pt/Balcao2020.idp/RequestLoginAndPassword.aspx
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DOCUMENTOS A ENTREGAR
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DOCUMENTAÇÃO

Memória Descritiva
(Anexo C)

Orçamento (anexo D)

Aviso PI 9.6

Fonte Aviso: Aviso Nº LISBOA‐40-FSE‐2020‐22, ponto 14

Acordo de Parceria
(Anexo E) 
(se aplicável)

Lista de Contratos

Candidatura

https://teseongd-my.sharepoint.com/personal/c_duarte_tese_org_pt/Documents/FatorC/03_OPORTUNIDADES_FINANCIAMENTO/03_PI9.6_ProjetosInovadores/01_Candidaturas/01_Criacao_Aviso/03_Aviso_Balcao/FatorC_AnexoC_MemoriaDescritiva_junho2020.docx
https://teseongd-my.sharepoint.com/personal/c_duarte_tese_org_pt/Documents/FatorC/03_OPORTUNIDADES_FINANCIAMENTO/03_PI9.6_ProjetosInovadores/01_Candidaturas/01_Criacao_Aviso/03_Aviso_Balcao/FatorC_AnexoD_Orcamento_junho2020.xlsx
https://teseongd-my.sharepoint.com/personal/c_duarte_tese_org_pt/Documents/FatorC/03_OPORTUNIDADES_FINANCIAMENTO/03_PI9.6_ProjetosInovadores/01_Candidaturas/01_Criacao_Aviso/03_Aviso_Balcao/FatorC_AnexoE_AcordoParceria_junho2020.docx
https://teseongd-my.sharepoint.com/personal/c_duarte_tese_org_pt/Documents/FatorC/03_OPORTUNIDADES_FINANCIAMENTO/03_PI9.6_ProjetosInovadores/01_Candidaturas/01_Criacao_Aviso/03_Aviso_Balcao/FatorC_AnexoD_Orcamento_junho2020.xlsx
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➢ Objetivo: verificação do cumprimento dos requisitos legais e formais em matéria de acesso a fundos comunitários 
e critérios de admissibilidade do Aviso PI 9.6

➢ Como? Leitura dos regulamentos

REGULAMENTAÇÃO → ELEGIBILIDADES

16

✓ Regulamento (EU) n.º 1303/2013 de 17 de Dezembro
✓ REISE - Portaria 97-A/2015 de 30 Junho, versão consolidada
✓ Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, na sua atual redação
✓ Portaria n.º 60-A/2015, de 2 de Março, na sua atual redação

➢ Porquê? Incumprimento conduz ao indeferimento da candidatura

✓ Guia de Informação e Comunicação para Beneficiários Lisboa 2020
✓ FAQs

e Documentação de apoio

A LEITURA ATENTA DESTES DOCUMENTOS É UM INVESTIMENTO! 
Permite perceber se somos elegíveis e quais as prioridades do financiador

https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/Regulamento_1303_2013_Geral_FEEI.pdf
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/114449639/201802010000/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/application/file/a/58605828
https://dre.pt/application/file/a/66639436
https://lisboa.portugal2020.pt/np4/139.html
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Em grupos, leiam o Aviso PI 9.6 e preencham o quadro síntese da candidatura (de acordo com a informação no Aviso):

Elementos Respostas Identificação dos pontos no Aviso

Área Geográfica

Entidades beneficiárias

Tipologias das operações

Critérios de elegibilidade dos beneficiários

Critérios de elegibilidade Parcerias

Critérios de elegibilidade das Operações

Despesas elegíveis

Destinatários

Taxas de financiamento e formas de apoio

Indicadores de realização e resultado

Duração máxima do financiamento

Dotação do fundo

Custo máximo elegível dos projetos

Documentos necessários apresentar com a 

candidatura

Submissão candidatura (prazo)

QUADRO SÍNTESE CANDIDATURA (EXERCICIO 1) 

17
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TOMADA DE DECISÃO 

Tomada de decisão: 

Avançar / Não Avançar com a 
candidatura

Ler regulamento e documentos de candidatura

Verificar critérios de elegibilidade 

1

2
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Ler regulamento e documentos de candidatura

Verificar critérios de elegibilidade 

Registar beneficiário no Balcão 2020 e aceder à candidatura

Reunir informação e documentação a entregar

Elaborar candidatura

Decisão : Avançar

PASSOS PARA ELABORAR A CANDIDATURA

1

2

3

4

5

6

19

Submeter a candidatura Balcão 2020

https://balcao.portugal2020.pt/Balcao2020.idp/RequestLoginAndPassword.aspx
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C. REGISTO 
BENEFICIÁRIO NO 
BALCÃO 2020 E 
ACESSO A 
CANDIDATURA
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Registo no Balcão 2020:

• Portal das Finanças 

• Balcão 2020

REGISTO NO BALCÃO 2020

Obrigatório

21

Perfis de utilizador

• Registo da entidade, criação de 
utilizadores e a definição de sub-
entidades

Beneficiário

• Acesso total a todas as funcionalidades e 
permissões para registo e submissão

Super-
utilizador

• Acesso a funcionalidades e permissões 
para registo

Técnico

• Acesso apenas a consultaConsultor
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ACESSO AO BALCÃO 2020

22

Aceda à plataforma no endereço: 
Balcao.portugal2020.pt/Balcao2020.idp/Requ
estLoginAndPassword.aspx

Selecione para iniciar sessão.

Coloque aqui o NIF do Super Utilizador constante no 
registo da Entidade no Balcão 2020.

Coloque aqui a password do Super Utilizador.

Caso ainda não tenha efetuado registo da entidade, 
selecione esta opção.

Entrada no Balcão
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DADOS ENTIDADE BALCÃO 2020

23

Consulta do Histórico: todas as alterações 
aos dados da Entidade no Balcão 2020

Dados da Entidade: preenchimento referente 
à Identificação; Contactos; Caraterização do 
Beneficiário

Registo da Entidade
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REGISTO CANDIDATURA PI 9.6
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No menu candidaturas selecione “AVISOS”.

Selecionar Aviso LISBOA-40-2020-22 e “Nova Candidatura”
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1. Código do Concurso = inserir 40-2020-22 e pesquisar

2. Verificar Nome da Oportunidade e clicar em Acesso

ACESSO CANDIDATURA (1/3)

25
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3. Clicar em Editar para aceder à candidatura

REGISTO CANDIDATURA (2/3)

26
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4. Preencher os vários separadores do formulário

REGISTO CANDIDATURA (3/3) 

27
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D. DOCUMENTAÇÃO A 
ENTREGAR



www.fatorc.pt

Ler regulamento e documentos de candidatura

Verificar critérios de elegibilidade 

Registar beneficiário no Balcão 2020 e aceder à candidatura

Reunir informação e documentação a entregar

Elaborar candidatura

Decisão : Avançar

PASSOS PARA ELABORAR A CANDIDATURA

1

2

3

4

5

6

29

Submeter a candidatura Balcão 2020

▪ Reunir informação e documentação a 

entregar: Lista de contratos, Acordo de  

Parceira (Anexo E)

▪ → DAR PRIORIDADE AO QUE DEPENDE 

DE TERCEIROS

Acordo de Parceria e 
Ficha Técnica Parceiros

(Anexo E) 
(se aplicável) Lista de Contratos

https://balcao.portugal2020.pt/Balcao2020.idp/RequestLoginAndPassword.aspx
https://teseongd-my.sharepoint.com/personal/c_duarte_tese_org_pt/Documents/FatorC/03_OPORTUNIDADES_FINANCIAMENTO/03_PI9.6_ProjetosInovadores/01_Candidaturas/01_Criacao_Aviso/03_Aviso_Balcao/FatorC_AnexoE_AcordoParceria_junho2020.docx
https://teseongd-my.sharepoint.com/personal/c_duarte_tese_org_pt/Documents/FatorC/03_OPORTUNIDADES_FINANCIAMENTO/03_PI9.6_ProjetosInovadores/01_Candidaturas/01_Criacao_Aviso/03_Aviso_Balcao/FatorC_AnexoD_Orcamento_junho2020.xlsx
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ACORDO DE PARCERIA E FICHA TÉCNICA DOS PARCEIROS
Acordo de Parceria (apenas para os projetos apresentados em parceria)

▪ Anexo E.1 – Descrever a parceria formal no documento de formalização da parceria - onde se definem o objeto/ fundamento da parceria/ 
contributos dos parceiros para o projeto, valores de orçamento por entidade parceira, obrigações da entidade coordenadora, Obrigações dos 
parceiros, Resultados a contratualizar, Modo de funcionamento da parceria e Vigência.

▪ Anexo E.II – Descrever cada parceiro: identificar o parceiro, a sua especialização, portfolio, complementaridade, e a descrição dos mecanismos de 
articulação entre parceiros.
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FICHA TÉCNICA DOS PARCEIROS
Anexo E.II - Ficha Técnica dos Parceiros

▪ Principais contributos para o projeto de cada parceiro - No 
balcão não existe espaço para descrever esse contributo, e 
por isso é feita menção “Resposta consta no documento 
Acordo de Parceria – Principiais contributos para o projeto”.

▪ O Nome dos Parceiros deverá corresponder ao Nome da Entidades 
(no quadro resumo do projeto na Memória Descritiva – Entidades) 
e também no balcão - ao Nome das entidades envolvidas na 
Atividade, na Lista das Atividades
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Ler regulamento e documentos de candidatura

Verificar critérios de elegibilidade 

Registar beneficiário no Balcão 2020 e aceder à candidatura

Reunir informação e documentação a entregar

Elaborar candidatura

Decisão : Avançar

PASSOS PARA ELABORAR A CANDIDATURA

1

2

3

4

5

6

32

Submeter a candidatura Balcão 2020

✓ Consultar Diagnóstico Social Freguesia Alcabideche
e Diagnóstico Social Freguesia S.D.Rana

✓ Preencher Memória Descritiva / Orçamento
✓ Preencher o Formulário de candidatura

Memória Descritiva
(Anexo C)

Orçamento (Anexo D)

Formulário (No Balcão 2020)

https://balcao.portugal2020.pt/Balcao2020.idp/RequestLoginAndPassword.aspx
http://www.redesocialcascais.net/files/uploads/2019/12/ALCABIDECHE.pdf
http://www.redesocialcascais.net/files/uploads/2019/12/SAO-DOMINGOS-RANA.pdf
https://teseongd-my.sharepoint.com/personal/c_duarte_tese_org_pt/Documents/FatorC/03_OPORTUNIDADES_FINANCIAMENTO/03_PI9.6_ProjetosInovadores/01_Candidaturas/01_Criacao_Aviso/03_Aviso_Balcao/FatorC_AnexoC_MemoriaDescritiva_junho2020.docx
https://teseongd-my.sharepoint.com/personal/c_duarte_tese_org_pt/Documents/FatorC/03_OPORTUNIDADES_FINANCIAMENTO/03_PI9.6_ProjetosInovadores/01_Candidaturas/01_Criacao_Aviso/03_Aviso_Balcao/FatorC_AnexoD_Orcamento_junho2020.xlsx
https://balcao.portugal2020.pt/Balcao2020.idp/RequestLoginAndPassword.aspx
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E. ELABORAR A 
CANDIDATURA: 
i) PREENCHIMENTO 
MEMÓRIA DESCRITIVA 
E ORÇAMENTO
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MEMÓRIA DESCRITIVA (1/5)

1- Caracterização do Beneficiário

• Descrever as características do 
beneficiário de acordo com as questões.

• Outras informações sobre o beneficiário 
são solicitadas no balcão.

2- Caracterização do Projeto

• Descrever o Nome do projeto e 
Localidades onde se desenvolvem as 
atividades do projeto. 

• NOTA: Estas localidades deverão fazer 
parte do Concelho descrito no separador 
“Localização” do formulário do balcão. 
2020. 
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MEMÓRIA DESCRITIVA (2/5)

2- Caracterização do Projeto

• Descrever os objetivos, diagnóstico do 
território, atividades propostas, público-
alvo, caráter inovador do projeto, cuja 
informação concorre para a resposta do 
critério de seleção A.1 no formulário. 

• Descrever as relações com entidades que 
serão envolvidas no projeto - concorre para 
o critério seleção B.3.
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MEMÓRIA DESCRITIVA (3/5)

2- Caracterização do Projeto

• Preencher o quadro que sintetiza a informação do 
projeto; a descrição dos resultados e impacto 
esperados do projeto; e o contributo global do 
projeto para a comunidade/território, cujas 
informações concorrem para a resposta do critério de 
seleção A.1.1.

• NOTA: No formulário (Balcão 2020 – critério de seleção 
A.1) não existe espaço para detalhar toda esta 
informação, e como tal no campo de resposta A.1 no 
Balcão, deverá fazer menção a que o detalhe que 
concorre para o subcritério A.1.1 também está 
detalhado na Memória Descritiva (Caracterização do 
projeto).

• Entidades locais – Preencher com o nome das 
entidades a envolver na operação que poderão fazer 
parte de parceria formal ou informal

▪ A resposta dada à descrição dos resultados esperados 
em termos de inserção da população socialmente 
excluída ou em risco de exclusão no mercado do 
trabalho, sistema educativo ou sistema de formação 
– concorre para a resposta ao Critério de Seleção B.2.

▪ Referir no critério de seleção B.2 (formulário) que “A 
resposta consta na Memória Descritiva”.
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MEMÓRIA DESCRITIVA (4/5)

2- Caracterização do Projeto

Descrever os indicadores de realização e 
resultados, bem como os respetivos instrumentos 
de validação, cuja informação concorre para a 
resposta do critério de seleção B.1 no formulário. 

▪ Nº entidades envolvidas – Esta informação 
deverá corresponder à colocada no separador 
“Resultados a contratualizar” no Balcão 2020. 

(corresponde às entidades que se pretende 
envolver no âmbito do projeto)

▪ Grau de satisfação das entidades envolvidas 
operação – Esta informação deverá 
corresponder à colocada no separador 
“Resultados a contratualizar” no Balcão 2020. 

Nota: Para aferir o grau de satisfação poderão ser 
usados vário instrumentos (dos quais inquéritos a 
definir); o grau será calculado em função do nº de 
entidades que respondam ao questionário. O grau de 
satisfação deve ser = > ao valor definido na 
candidatura. Valor referência mínimo – 65%.
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MEMÓRIA DESCRITIVA (5/5)

2- Caracterização do Projeto

Descrever os mecanismos de comunicação do 
projeto.

- Importante garantir o cumprimento dos requisitos 
que constam do Guia de Informação e Comunicação 
para Beneficiários Lisboa 2020

3- Coerência com a Estratégia Regional

Preencher com informação sobre os mecanismos de 
mobilização da população a abranger por ação e 
enquadrar o projeto (proposta de valor) na Estratégia 
de Desenvolvimento Local do FatorC. Estas respostas 
concorrem para os critérios de seleção C.1 e C.2 no 
formulário. 

NOTA: Aqui as questões são as mesmas que no balcão, e 
portanto poderão descrever nos Critérios de seleção C.1 
e C.2 – “ Descrito na íntegra no documento Memória 
Descritiva nas perguntas C.1 e C.2”.

https://lisboa.portugal2020.pt/np4/139.html
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ORÇAMENTO (1/5)

Instruções de preenchimento do Orçamento

• Esta ferramenta é facultativa, não é de uso obrigatório. Poderão ser usadas ferramentas próprias, sendo que nesse caso deverá incluir-se sempre a 
METODOLOGIA DE CÁLCULO, bem como a RELAÇÃO ENTRE ATIVIDADE E RESPETIVOS CUSTOS (concorre para o critério de seleção A.1.2).

• Caso seja utilizada esta ferramenta, é importante ler as instruções de preenchimento na sheet “Read ME” que esclarece como o Orçamento do projeto 
deverá ser preenchido e depois transferido para o formulário no balcão.

1. Preencher os separadores:
▪ Custos RH;
▪ Orçamento Atividade 1/... (acrescentar 

separadores Orçamento de atividade de acordo 
com o número de atividades previstas)

2. Os campos de cor verde são de preenchimento 
obrigatório.

3. Distribuir os custos das atividades pela duração do 
projeto, não podendo exceder o limite de 30 meses.

Total Financiamento Orçamento (Anexo D)
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ORÇAMENTO (2/5)

Read ME

Esta sheet apresenta a correspondência entre as rubricas constantes no Aviso e no Balcão 2020, o que poderá facilitar a elaboração do Orçamento e 
posterior transferência de valores para o Balcão 2020.
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ORÇAMENTO (3/5)
Custos RH

Preencher a informação referente aos custos com RH afetos à operação neste separador:

1. Este separador corresponde à rubrica de despesas 3.1 Remunerações com pessoal interno.

2. Preencher apenas as células a verde. Os valores nas células a amarelo serão mapeados automaticamente para as sheets das várias atividades.

3. Se ainda não existir a contratação do RH, o campo Nome, deverá ser preenchido com: "A contratar“.

4. Para cada RH apresentar os custos, por cada ano, com referência à percentagem de imputação à atividade.

5. O valor total dos RH afetos à atividade, por ano, é calculado automaticamente nas sheets das várias atividades (células a amarelo). 
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ORÇAMENTO (4/5)

Separador Orçamento Atividade 

1. Cada atividade deverá corresponder a um 
separador. A soma dos valores totais de cada 
atividade corresponde ao total do financiamento 
solicitado.

2. Preencher apenas as células a verde.

3. Em cada atividade indicar o nome do parceiro e a 
% da sua responsabilidade sobre a atividade (no 
caso de parceria formal). O Nome do Parceiro 
deverá corresponder ao que consta no Acordo de 
Parceria.

4. As rubricas devem ser preenchidas por anos e 
segundo os critérios de elegibilidade, regras e 
limites máximos.

5. Para cada agregado de custos, apresentar a 
explicação do Método do Cálculo e descrever a 
relação entre os custos e as atividades do 
projeto (concorre para o critério A.1.2).

6. O preenchimento do campo “3.1” não é 
necessário, pois tem ligação direta automática à 
sheet “Custos RH”.



www.fatorc.pt 43

ORÇAMENTO (5/5)
Separador Orçamento Total 

1. Este separador encontra-se pré-preenchido com o somatório dos valores dos orçamentos das várias atividades. Mas atenção: adicionar 
atividades implica complementar este quadro manualmente.

2. De seguida, transferir os valores das células azul claro para o formulário do Balcão 2020 (separador Custos), confirmando o valor total de 
cada rubrica.
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E. ELABORAR A 
CANDIDATURA:
ii) PREENCHIMENTO 
FORMULÁRIO 
BALCÃO 2020
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FORMULÁRIO DE CANDIDATURA - BALCÃO 2020

45
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FORMULÁRIO – IDENTIFICAÇÃO ENTIDADE 

46

Os dados aparecem já preenchidos, 
segundo informação aquando do registo 
da Entidade no Balcão 2020.

CONFIRMAR e prosseguir preenchimento.

Preencher com os dados de identificação 
do Responsável Financeiro para o 
projeto

Preencher com dos dados de 
identificação do Responsável da 
Operação 

IDENTIFICAÇÃO / Entidade
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FORMULÁRIO – IDENTIFICAÇÃO RECURSOS HUMANOS

47

Introduzir lista de RH (nº 
total de RH), identificando 
para cada um, o PERFIL 
PROFISSIONAL e o VÍNCULO 
À ENTIDADE, segundo excel
“Custos RH”.

Verificar coerência entre 
Tabela de Recursos Humanos 
resultante e o excel 
“Orçamento – Custos RH”

IDENTIFICAÇÃO / 
Recursos Humanos

Clicar em INSERIR para 
introduzir o detalhe dos RH.

Inserir o nº Total de 
Registos - inserir o N.º total 
de Recursos Humanos (RH)

Selecionar CONFIRMAR  para 
prosseguir preenchimento.
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FORMULÁRIO – OPERAÇÃO – CARACTERIZAÇÃO (1/2) 
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OPERAÇÃO / Caracterização

Inserir resumo da operação

Data de início e fim da operação – será 
preenchido automaticamente após 
definição das datas das atividades (no 
separador Atividades) - correspondente 
à duração global da operação (conjunto 
das atividades), que não deve ser 
superior a 30.12.2023

Selecionar ÁREA METROPOLITANA DE 
LISBOA.

Indicar se a entidade está ou não abrigo 
do código de contratação pública  (Ver 
anexo)

Selecionar o CAE - Código de Atividade 
Económica, principal e secundário(s) em 
que a entidade esteja inscrita nas 
Finanças.
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FORMULÁRIO – OPERAÇÃO – CARACTERIZAÇÃO (2/2) 

49

OPERAÇÃO / Caracterização

Organismo intermédio (TESE) – já vem 
preenchido

Parcerias – indicar se operação será ou  
não desenvolvida com entidades 
parceiras – entidades que assinam o 
Acordo de Parceria.

Selecionar CONFIRMAR  para prosseguir 
preenchimento.
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FORMULÁRIO – OPERAÇÃO – PRIORIDADES TEMÁTICAS

50

OPERAÇÃO / Prioridades 
Temáticas

Selecionar NÃO (não aplicável na 
Tipologia de Operações destes Avisos).

CONFIRMAR e prosseguir 
preenchimento.

Selecionar a opção aplicável no âmbito 
do projeto.
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FORMULÁRIO – OPERAÇÃO – ACOMPANHAMENTO E REGIME DE 
AUXÍLIOS ESTATAIS 

51

OPERAÇÃO / 
Acompanhamento

Descrever as metodologias a utilizar no 
acompanhamento da operação.

CONFIRMAR e prosseguir preenchimento.

OPERAÇÃO / Regime de 
auxílios estatais

Selecionar NÃO (não aplicável na Tipologia 
de Operações destes Avisos).

CONFIRMAR e prosseguir preenchimento.

Descrever se vão ser implementados 
mecanismos de acompanhamento após a 
implementação do projeto.
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FORMULÁRIO – LISTA ATIVIDADES (1/3)

LISTA ATIVIDADES / Lista 
de Atividades

Inserir o número de atividades da 
Operação.

Selecionar INSERIR, para prosseguir 
para preenchimento da 
“Identificação da Atividade”.

52
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FORMULÁRIO – LISTA ATIVIDADES (2/3)

LISTA ATIVIDADES / Identificação 
Atividades

Inserir NOME DA ATIVIDADE 
(corresponderá  ao Nome da Atividade 
descrito no documento “Orçamento -
Orç_ativ”.

Selecionar a classificação da atividade e
Inserir data de início e fim da atividade.

Inserir DESCRIÇÃO da atividade 
(corresponderá à “Descrição das 
atividades propostas” na Memória 
Descritiva (1- Caracterização do projeto).

Inserir Custo total da Atividade segundo 
excel do “Orçamento” (“Total” na folha de 
cálculo “Orç_Ativ” – total dos anos).

Selecionar Entidade e introduzir texto 
“Resposta consta na Ficha Técnica dos 
Parceiros - principais contributos para o 
projeto” (em caso de parceria formal)

CONFIRMAR e prosseguir 
preenchimento.

Inserir o pessoal afeto à atividade

53
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FORMULÁRIO – LISTA ATIVIDADES - CRONOGRAMA (3/3)

54

LISTA ATIVIDADES / 
Cronograma

Cronograma preenchido 
automaticamente, após a inserção do 
detalhe das atividades. 

Visualizar cronograma (automático) e 
selecionar SEGUINTE para  prosseguir 
preenchimento.
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CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

55

Categoria Critérios Valoração

A) Qualidade do Projeto
Clara definição de territórios de intervenção, explicitando unidades com densidade social e administrativa onde se concentrem
os problemas mais graves de exclusão social e educativa.

40%

B) Impacto em Resultados

Integração de mecanismos de monitorização, avaliação de eficácia, adequação e impacto dos projetos bem como mecanismos 
facilitadores da inserção de população socialmente excluída ou em risco de exclusão no mercado de trabalho, no sistema 
educativo ou de formação que confiram certificação.
Existência de projetos complementares que concorram para a sustentabilidade do projeto e cumprimento dos resultados 
acordados no âmbito de operações precedentes da responsabilidade do mesmo beneficiário.

25%

C) Coerência com a Estratégia 
Regional

Mecanismos de mobilização da população local/concelho a abranger por ação que garantam um trabalho comunitário efetivo no 
combate à pobreza e à exclusão e alinhamento com EDL. 

30%

D) Igualdade Oportunidades Contributo para a prossecução dos objetivos das políticas de igualdade de oportunidades e género. 5%

Cálculo de Mérito = 0,4 A + 0,25 B + 0,3 C + 0,05 D 
(validar os subcritérios no Anexo B do Aviso)

Fonte Aviso: Aviso Nº LISBOA‐40-FSE‐2020‐22, ponto 9

Pontuações mínimas:
❖ A média da valoração obtida nos subcritérios da categoria A, não pode ser inferior a 30.
❖ O somatório das médias das categorias A, B e C não pode ser inferior a 50.
❖ A ocorrência de qualquer uma destas pontuações determina a inelegibilidade do projeto.
❖ Cada subcritério, é individualmente valorizado com base numa escala de avaliação qualitativa de 0 a 100.
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FORMULÁRIO – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO A.1 (A.1.1 e A.1.2)

56

Este critério tem 2 subcritérios associados:
▪ A.1.1 – Apresentação da descrição dos 

objetivos, diagnóstico do projeto, atividades 
do projeto, etc., que estão também 
detalhados na Memória Descritiva. 

Nota: Referir que “O detalhe do A.1.1 também 
consta do documento «Memória Descritiva»”.

▪ A.1.2 – Descrição do orçamento do projeto.
Nota: Referir que “O detalhe do A. 1.2 também 
consta do documento «Orçamento» (em cada 
atividade - relação entre os custos e as atividades 
do projeto).”

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Descrever A.1 e referir que:
O detalhe do subcritério A.1.1 também se encontra descrito no documento «Memória Descritiva»

O detalhe do subcritério A.1.2 também se encontra descrito no documento «Orçamento»
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FORMULÁRIO – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO B.1

57

Preencher o critério de seleção B.1 e referir que “O detalhe deste critério também se encontra descrito na «Memória Descritiva»”.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Descrever B.1 e referir que:
O detalhe deste critério também se encontra descrito no documento «Memória Descritiva»
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FORMULÁRIO – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO B.2

58

Preencher o critério de seleção B.2 e referir que “A Resposta também consta da «Memória Descritiva»”.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Descrever B.2 e  referir que:
a resposta também se encontra descrita no documento «Memória Descritiva»
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FORMULÁRIO – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO B.3 /B.4 / C.1 e C.2

59

Critério de seleção B.3 e 
B.4 – respostas integrais 
devem constar nestes 
campos do formulário.

NOTA: Relações de 
parceria/colaboração 
também vêm descritas na 
Memória descritiva (B.3)

CRITÉRIOS DE 
SELEÇÃO

Campos de resposta C.1 
e C2 – Referir que “As
respostas encontram-se 
descritas no documento 
«Memória Descritiva»”. 

A resposta encontra-se descrita no documento «Memória Descritiva»

A resposta encontra-se descrita no documento «Memória Descritiva»
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FORMULÁRIO – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO D.1

60

D.1 – resposta integral deve 
constar neste campo do 
formulário.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

CONFIRMAR e prosseguir 
preenchimento.
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FORMULÁRIO – CUSTOS

61

Custos
▪ Obter a informação trabalhada no Anexo Orçamento (Anexo D) - valores da Sheet (Orçamento Total) células a azul claro e INSERIR esses mesmos 

valores para as mesmas rubricas do Balcão 2020.

2.3.2 - Inserir total na Rubrica 2.3.2

2.99 - Inserir total na Rubrica 2.99 

3.1 - Inserir total na Rubrica 3.1 

3.2 - Inserir total na Rubrica 3.2

3.3 - Inserir total na Rubrica 3.3 

3.99 - Inserir total na Rubrica 3.99 

4.2.1 - Inserir total na Rubrica 4.2.1 

4.2.99 - Inserir total na Rubrica 4.2.99 

4.4 - Inserir total na Rubrica 4.4 

4.5 - Inserir total na Rubrica 4.5 

4.99 - Inserir total na Rubrica 4.99 

Rubricas do Balcão
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CONFIRMAR e prosseguir 
preenchimento.

Rubrica:
2.3.1 - Não é aplicável 
(manter “0,00€”)

99 - Não é aplicável 
(manter “0,00€”)
11.98 – Não é para 
preencher (manter 
“0.00€”)

Inserir Totais Anuais 
segundo totais anuais no 
excel “Orçamento”.

Inserir Valores Anuais de 
Receitas Próprias, caso 
existam
(eventuais receitas do 
projeto são deduzidas ao 
orçamento elegível).

Custos
▪ Restantes rubricas do balcão (2.3.1 - Consultores Internos / 99 - Outros Encargos / 11.98- OCS - Montante fixo) não será para preencher.
▪ Receitas Próprias – Preencher caso existam
▪ Montante solicitado – Preencher com os valores anuais do Orçamento (Orç_total - totais por ano)

FORMULÁRIO – CUSTOS
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FORMULÁRIO – DOCUMENTOS

66

Documentos

Os documentos aqui identificados deverão ser carregados nesta página:
▪ Lista dos contratos afetos à operação
▪ Memória Descritiva da operação
▪ Documento justificativo dos cálculos e dos custos da Operação (Orçamento) 
▪ Instrumento de formalização da parceria – Acordo de Parceria (se aplicável)

Atenção: a plataforma não suporta ficheiros word, excel, ou pdf. Documentos devem ser convertidos em ficheiros .rar

CONFIRMAR e prosseguir preenchimento.
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F. SUBMISSÃO
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Ler regulamento e documentos de candidatura

Verificar critérios de elegibilidade 

Registar beneficiário no Balcão 2020 e aceder à candidatura

Reunir informação e documentação a entregar

Elaborar candidatura

Decisão : Avançar

PASSOS PARA ELABORAR A CANDIDATURA

1

2

3

4

5

6

68

Submeter a candidatura Balcão 2020

▪ Antes de submeter – rever candidatura de 

forma a garantir coerência e completude: 

✓ a) Revisão da estrutura do projeto
✓ b) Revisão financeira
✓ c) Certificação da entrega dos documentos pedidos

https://balcao.portugal2020.pt/Balcao2020.idp/RequestLoginAndPassword.aspx
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FORMULÁRIO – SUBMISSÃO 

69

Ler atentamente todas as condições apresentadas e 
confirmar a aceitação.
Será automaticamente reencaminhado para submeter 
a candidatura com necessidade de validação através 
“Login” da “Entidade” e do “Superutilizador”.

SUBMISSÃO

Submeter candidatura no Balcão 2020 → NÃO DEIXAR PARA O ÚLTIMO DIA

ATENÇÃO: A submissão de informação só é possível 
pelo Super-utilizador sendo, no momento da 
submissão, de novo exigida a introdução do NIF e da 
senha fiscal da AT (Autoridade Tributária) da 
Entidade Beneficiária, por utilização do sistema de 
autenticação da AT.
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ORÇAMENTO/ MEMÓRIA DESCRITIVA E ACORDO PARCERIA (EXERCÍCIO 2) 

70
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ANEXOS
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SUBCRITÉRIOS DE SELEÇÃO (1/3)

75

Memória Descritiva Orçamento Balcão 2020

Critério 
Seleção A.1

Subscritério A.1.1 
(i) Os elementos de caráter inovador e/ou experimental, evidenciando a 
coerência com os objetivos e modelo de intervenção;
(ii) O modelo de intervenção da iniciativa, evidenciando a coerência entre o 
diagnóstico do território, os objetivos do projeto, as atividades propostas, o 
público-alvo da intervenção, os recursos a utilizar, os resultados esperados do 
projeto e o impacto na comunidade

2- Caracterização projeto 
(onde refere A.1)

A resposta pode remeter para os 
campos preenchidos na Memória 

Descritiva associados ao critério A.1 
(caracterização do projeto)

Subscritério A.1.2
(i) Adequação do tipo de despesas às atividades a realizar;
(ii) Adequação dos valores das despesas às atividades a realizar;
(iii) Adequação do conjunto de despesas aos objetivos e resultados a 

alcançar.

2- Caracterização projeto 
(onde refere A.1)

Orçamento (sheet Ativ1 –
coluna “Descreva a 

relação entre os custos e a 
atividade do projeto”)

A resposta pode remeter para os 
campos preenchidos no Orçamento
que explicitam a Relação entre os 
custos e as atividades do projeto

Critério 
Seleção B.1

Subscritério B.1
Os instrumentos (fontes de verificação) que permitem monitorizar o 
indicador de realização;
(ii) Os instrumentos (fontes de verificação), como por exemplo inquéritos de 
satisfação, que permitem monitorizar o indicador de resultado;
(iii) Outros mecanismos de avaliação do impacto do projeto nos beneficiários 
e na comunidade em geral

2- Caracterização projeto 
(onde refere B.1)

A resposta deve ser completa neste 
campo, podendo fazer-se referência às 
tabelas dos Indicadores, na Memória 

Descritiva

▪ Tabela de correspondência entre os subcritérios de seleção, os documentos onde consta informação associada e o tipo de 
resposta que deve ser dada no Balcão 2020.
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SUBCRITÉRIOS DE SELEÇÃO (2/3)

76

Memória Descritiva Orçamento Balcão 2020

Critério 
Seleção B.2

Subscritério B.2
(i) A criação de postos de trabalho com a constituição da equipa do projeto (i.e., 
postos de trabalho diretamente financiados no âmbito da candidatura);
(ii) A promoção da inserção no mercado de trabalho e/ou no sistema educativo ou 
em sistemas de formação dos destinatários do projeto (nomeadamente população 
socialmente excluída ou em risco de
exclusão).

2- Caracterização projeto 
(onde refere B.2)

A resposta deve ser completa neste 
campo, podendo fazer-se referência à
“descrição dos resultados esperados 
em termos de inserção da população 
socialmente excluída ou em risco de 
exclusão no mercado do trabalho, 
sistema educativo ou sistema de 

formação”, na Memória Descritiva

Critério 
Seleção B.3

Subscritério B.3
(i) Projetos que dão resposta aos problemas evidenciados no território;
(ii) A complementaridade da intervenção/projeto face aos demais projetos no 
território;
(iii) O tipo de colaboração que o beneficiário pretende estabelecer com outros 
organismos/serviços públicos, empresas e entidades do setor.

2- Caracterização projeto 
(onde refere B.3)

A resposta deve ser completa neste 
campo, podendo fazer-se referência 

“descrição das relações de parceria e 
estratégias colaborativas para o 

desenvolvimento do projeto”, na 
Memória Descritiva

Critério 
Seleção B.4

Subscritério B.4
Os resultados de operações precedentes no âmbito de candidaturas aos mesmos 
ou outros Fundos foram cumpridos, sendo descritas as respetivas taxas de 
execução

A resposta deve ser completa neste 
campo
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SUBCRITÉRIOS DE SELEÇÃO (3/3)

77

Memória Descritiva Orçamento Balcão

Critério 
Seleção C.1

Subscritério C.1
(i) Os recursos endógenos do território e da comunidade que serão mobilizados para a 
implementação das atividades;
(ii) A forma e frequência da participação da comunidade em atividades coletivas (descrição das 
atividades quanto ao tipo e forma);
(iii) O modo como promove a cidadania no uso eficiente dos recursos e o incentivo à economia 
verde.

3 - Coerência com a 
Estratégia Regional (onde 

refere C.1)

Inserir texto:
“Descrito na íntegra na 
Memória Descritiva no 
campo associado a C.1”

Critério 
Seleção C.2

Subscritério C.2
O projeto evidencia o contributo para o cumprimento dos objetivos estratégicos (OET) definidos 
na Estratégia de Desenvolvimento Local (EDL) do FatorC:
OET1. Promover iniciativas de mercado de base local que gerem emprego e autoemprego;
OET2. Contribuir para a promoção da igualdade de oportunidades no acesso ao emprego;
OET3. Criar oportunidades que facilitem a transição dos jovens para a vida ativa.

4 - Coerência com a 
Estratégia Regional (onde 

refere C.2)

Inserir texto:
"Descrito na íntegra na 
Memória Descritiva no 
campo associado a C.2"

Critério 
Seleção D.1

Subscritério D
(i) Igualdade de oportunidades e não discriminação no âmbito do projeto em razão do sexo, 
origem étnica, religião ou crença, deficiência, idade ou orientação sexual;
(ii) Condições de acessibilidade aos destinatários e/ou dispositivos de comunicação adaptados 
(ex: linguagem gestual ou braille);
(iii) Linguagem inclusiva e não discriminatória em matéria de publicidade às ações;
(iv) Boas práticas de conciliação entre vida profissional, pessoal e familiar.

A resposta deve ser 
completa neste campo
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA - PROCEDIMENTOS

78

Algumas das despesas elegíveis encontram-se excluídas da 
Contratação Pública:

- Contratos individuais de trabalho
- Rendas de instalações e fornecimento de água

São entidades adjudicantes as pessoas coletivas, que 
independentemente da sua natureza publica ou privada:

Tenham sido criadas especificamente para satisfazer 
necessidades de interesse geral, sem caráter industrial ou 

comercial, entendendo-se como tais aquelas cuja atividade 
económica não se submeta à logica concorrencial de mercado, 

designadamente por não terem fins lucrativos

Serem maioritariamente financiadas por entidades referidas no 
nº 2 do Artigo 1º do CCP ou por organismos de direito público, 

ou a sua gestão esteja sujeita a controlo por parte dessas 
entidades, ou tenham órgãos de administração, direção ou 

fiscalização cujos membros tenham , em mais de metade do seu 
numero, sido designados por essas entidades

Ajuste direto simplificado - São condições obrigatórias do ajuste 
direto simplificado:

Valor inferior ou igual a 5.000€;
Prazo de vigência até 1 ano

Adjudicação direta sobre fatura ou documento equivalente;
Este procedimento dispensa a existência de quaisquer outras 

formalidades previstas no CCP, incluindo as relativas à celebração 
do contrato e à publicitação.

Ajuste direto regime geral - São condições obrigatórias do ajuste 
direto regime geral:

Valor entre 5.000€ e 75.000€; 
Convite a 3 ou mais entidades.

O procedimento de contratação pública deve estar escrito.

Salienta-se ainda que estes contratos contam para efeitos do limite 
trienal previsto no n.º 2 do artigo 113.º do CCP, ou seja, para a 

“Regra dos 3 anos”.
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Cristina Duarte | Filipa Fernandes | João Galveia

Email / Skype : fatorc@fatorc.pt

Tlm: 914 175 790

www.fatorc.pt / Facebook FatorC

CONTACTOS
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