SESSÃO ESCLARECIMENTO/ 23 JUNHO
Alcabideche e São Domingos de Rana
www.fatorc.pt

AGENDA
• Enquadramento FatorC
• Aviso PI 9.6:
• Documentação obrigatória
• Objetivos
• Elegibilidade territorial
• Tipologias de ações a apoiar
• Elegibilidade dos beneficiários
• Destinatários
• Elegibilidade das operações
• Financiamento e formas de apoio
• Elegibilidade das despesas
• Elegibilidade temporal
• Critérios de seleção
• Indicadores de realização e resultado
• Processo de candidatura
• Perguntas e Respostas
www.fatorc.pt
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ENQUADRAMENTO FATORC
FatorC – Programa de Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC)
EMPREGO

Portugal
2020

DLBC
Urbano

GAL
EDL

FATORC

Beneficiários
PI 9.6

INCLUSÃO SOCIAL

Fonte: www.fatorc.pt/fatorc

www.fatorc.pt
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ENQUADRAMENTO FATORC - EDL
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

www.fatorc.pt
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WEBSITE WWW.FATORC.PT
WWW.FATORC.PT - Informações sobre o FatorC e Oportunidade de Financiamento PI 9.6

• PI 9.6
• FatorC
• Acontece

www.fatorc.pt
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Oportunidade de Financiamento PI 9.6
Projetos Inovadores e/ou Experimentais na Área Social

ESTA SESSÃO NÃO DISPENSA A LEITURA INTEGRAL DE TODOS OS
DOCUMENTOS ASSOCIADOS À PI 9.6, DISPONÍVEIS NO BALCÃO
2020 E NO WEBSITE FATORC
www.fatorc.pt

6

OBJETIVOS E ENQUADRAMENTO DO AVISO
PROGRAMA OPERACIONAL DE LISBOA
Eixo Prioritário

• Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

Prioridades de
Investimento

• Estratégias de desenvolvimento local lideradas pelas comunidades locais

Objetivos
Específicos

• Aumentar o número de estratégias de desenvolvimento socioeconómico de base local em
territórios rurais e costeiros e em territórios urbanos desfavorecidos
• Reduzir a pobreza, a exclusão social e o desemprego em territórios urbanos desfavorecidos

Tipologia da
operação

• Projetos inovadores / e ou experimentais

Fonte Aviso: Nº LISBOA‐40-FSE‐2020‐22, ponto 1

www.fatorc.pt
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PROJETOS INOVADORES E/OU EXPERIMENTAIS NA ÁREA SOCIAL
Um projeto ou iniciativa de inovação e ou experimentação social deverá cumprir estes requisitos:
1) Problema social
1) O projeto identifica um grupo alvo
com uma vulnerabilidade específica
(atual ou potencial)
Exemplos:
▪ jovens em idade escolar que estão
fora do sistema de ensino;
▪ idosos em situação de isolamento;
▪ famílias em risco de pobreza;
▪ pessoas com deficiência em situação
de exclusão profissional;
▪ jovens em risco de marginalidade

2) Resposta/solução
diferenciadora
2) O projeto desenvolve uma solução
diferenciada das respostas convencionais já
existentes, baseando-se num produto, serviço ou
metodologia inovadora
Exemplos:
▪ implementação de uma solução inteiramente
inovadora;
▪ implementação de uma solução com aspetos
diferenciados já existentes noutros territórios.

3) Impacto social
3) O projeto influencia positivamente a qualidade
de vida ou as perspetivas de desenvolvimento das
pessoas que constituem o grupo alvo. A
intervenção deve provocar uma melhoria no bemestar atual ou futuro das pessoas a quem se dirige.
Exemplos:
▪ intervenção inovadora para integração social de
pessoas com deficiência;
▪ intervenção inovadora para desenvolvimento
de competências que potenciam a
empregabilidade ou o sucesso escolar;
▪ intervenção inovadora que visa melhorar o
acompanhamento e o bem-estar de idosos em
situação de isolamento.

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

www.fatorc.pt
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ELEGIBILIDADE TERRITORIAL
O limite geográfico de intervenção correspondente às 26 localidades
(ATENÇÃO: não abrange as freguesias por inteiro)

Alcabideche
Alcabideche

São Domingos de
Rana

Abuxarda, Adroana, Alcabideche, Alcoitão, Alvide,
Amoreira, Atibá, Atrozela, Bairro da Cruz Vermelha,
Bicesse, Cabreiro, Carrascal de Alvide e Manique.
São Domingos de Rana

Cascais

Estoril

Parede

Alcabideche

Abóboda, Cabeço de Mouro, Caparide, Conceição da
Abóboda, Matarraque, Matos Cheirinhos, Outeiro de
Polima, Polima, São Domingos de Rana, Talaíde, Tires,
Trajouce e Zambujal.

São Domingos de Rana

Fonte Aviso: 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

www.fatorc.pt
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TIPOLOGIAS DE AÇÕES A APOIAR
Tipos de ações apoiadas
❖ Iniciativas com parcerias de caráter inovador e ou experimental que envolvam uma ampla gama de entidades
❖ Iniciativas de inovação e experimentação social que facilitem a implementação de estratégias de inclusão social
❖ Abordagens inovadoras no contexto do desenvolvimento social, e a promoção das estratégias locais de inclusão ativa
❖ A dinamização local da empregabilidade e inclusão social face às necessidades do mercado de trabalho local e formativas
❖ Abordagens integradas para a inclusão ativa, através de projetos de inovação/ experimentação social e animação territorial
como respostas sociais a desafios previamente identificados
❖ Experiências de inovação, empreendedorismo e capacitação social conduzidas por organizações de base e redes sociais locais
❖ Iniciativas que contribuam para a redução da pobreza, da exclusão social e desemprego em territórios urbanos desfavorecidos

Fonte Aviso: Aviso Nº LISBOA‐40-FSE‐2020‐22, ponto 2
Fonte Regulamentação: alínea e) do artigo 205.º do Regulamento Específico

www.fatorc.pt
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BENEFICIÁRIOS
Elegibilidade dos beneficiários

Entidades públicas /privadas sem fins lucrativos
▪

Ausência de situações de salários ou outras contribuições jus-laborais
em atraso

▪

Legalmente constituídos

▪

Situação regularizada: Finanças, Segurança Social e financiamentos
FEEI

▪

Poder legalmente desenvolver a atividade

▪

Possuir meios técnicos, físicos, financeiros e humanos necessários ao
desenvolvimento da operação

Associações empresariais

▪

Apresentarem situação económico-financeira equilibrada

▪

Associações de moradores e similares

▪

Não ter a decorrer outra candidatura para o mesmo projeto

▪

Outras associações

▪

▪

Outras entidades privadas sem fins lucrativos

Encontrarem -se certificados ou recorrerem a entidades formadoras
certificadas

▪

Não deterem nem terem detido capital numa percentagem superior
a 50 %, por si ou pelo seu cônjuge, ou pelos seus ascendentes e
descendentes até ao 1.º grau

▪

Serviços da Administração Central

▪

Autarquias e associações de autarquias

▪

Outras entidades públicas ou de interesse público

▪

Instituições de ensino, formação profissional e/ou de investigação

▪

Fundações e associações sem fins lucrativos

▪

Agências e associações de desenvolvimento regional e local

▪

Organizações não-governamentais (ONG)

▪

Fonte Aviso: Aviso Nº LISBOA‐40-FSE‐2020‐22, pontos 3 e 4
Fonte Regulamentação: artigo 13º do DL 159/2014

www.fatorc.pt
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PARCEIROS
Entidades Parceiras
▪ As entidades parceiras são responsáveis pela execução de ações ou partes de ações diferenciadas da operação cofinanciada.
▪ A entidade coordenadora gere a parceria e o orçamento, sendo responsável por transferir os montantes orçamentados aos
parceiros.

▪ Acordo de Parceria – instrumento formal da parceria → fundamento da parceria, obrigações da entidade coordenadora e
parceiros, resultados a contratualizar, funcionamento da parceria e vigência do Acordo.
▪ Ficha Técnica dos Parceiros – identificação dos parceiros → enquadramento, especialização, portfolio e complementaridade
dos parceiros; definição do mecanismo de articulação entre parceiros.

Alertas:
➢ Cada entidade parceira formal só poderá apresentar uma candidatura, quer como promotor quer como parceiro.
➢ O não cumprimento de uma parte do projeto por um parceiro, compromete todo o projeto
➢ 1 das entidades parceira pode bloquear a candidatura se tiver dívidas
Fonte Aviso: Aviso Nº LISBOA‐40-FSE‐2020‐22, ponto 3
Fonte Regulamentação: nº 2 do artigo 205º do REISE/ artigo 7.º da Portaria n.º 60-A/2015

www.fatorc.pt
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DESTINATÁRIOS
Destinatários do Aviso
▪ Pessoas na situação de desemprego
▪ Pessoas com deficiência

▪ Crianças e jovens e respectivos cuidadores
▪ Agregados e outras configurações familiares ou para-familiares análogos em situação de risco ou carência socioeconómica
▪ Pessoas idosas ou em qualquer situação limitadora da mobilidade e respectivos cuidadores
▪ Outras pessoas/ agregados em situações atípicas de risco e/ou não cobertas por qualquer outra medida ou programa
público em funcionamento.
Os destinatários devem ser residentes em territórios especialmente afectados por situações de pobreza e/ou manifesta
pressão socioeconómica, ou expostos a qualquer outro fenómeno equivalente que contribua para a situação de pobreza,

para a sua eclosão e/ou para o seu agravamento.

Fonte Aviso: Aviso Nº LISBOA‐40-FSE‐2020‐22, ponto 6

www.fatorc.pt
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FINANCIAMENTO E FORMAS DE APOIO
O Aviso PI9.6 admite financiamento através do fundo comunitário FSE
Taxa de
financiamento

Formas de
apoio

Dotação
Fundo
Orçamento
máximo
elegível

•

50% de contribuição europeia (FSE)

•

50% de contribuição pública nacional

•

Natureza de subvenção não reembolsável (fundo perdido)

•

Custos do projeto for ≤ 50 000.00€ - Regime de Custos Simplificados

•

Custos do projeto for > 50 000.00€ - Regime de Custos Reais

•

1.400 000€ [700.000 € FSE]

•

Para projetos até 18 meses: montante até 100 000 €

•

Para projetos > 18 meses e <= 30 meses: montante até 180 000 €

Entidades públicas são financiadas apenas
pelo FSE, i.e., a 50%

Fonte Aviso: Aviso Nº LISBOA‐40-FSE‐2020‐22, ponto 5,10, 11 e 18
Fonte Regulamentação: nº 1 do artigo 5º do Regulamento Específico/ n.ºs 1 e 2 do artigo 5.º-A do Regulamento Específico.

www.fatorc.pt
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ELEGIBILIDADE DAS OPERAÇÕES
Síntese dos critérios de elegibilidade das Operações
As operações devem:
❖ Estar enquadradas no eixos prioritários e prioridades de investimento e de acordo com as disposições legais que lhes
forem aplicáveis
❖ Integrar toda a informação/documentação solicitada na candidatura, nos termos dos respetivos avisos, respeitando as
condições e os prazos fixados
❖ Decorrer no território e contribuir para o seu desenvolvimento socioeconómico
❖ Demonstrar e comprovar que são inovadoras

❖ Ter como público-alvo, pelo menos, um do destinatários referidos no Aviso
❖ 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 superior a 18 meses e inferior ou igual a 30 meses

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

www.fatorc.pt
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ELEGIBILIDADE DAS DESPESAS
Despesas

Natureza das Despesas

Encargos com consultores

Remunerações e outras despesas de consultores

Encargos com pessoal afeto
à operação

Encargos com pessoal afeto à operação (despesas com remunerações de pessoal dirigente, técnicos, pessoal
administrativo), bem como outro pessoal envolvido na operação.

Deslocações e estadias do
pessoal afeto à operação

Despesas com alojamento, deslocação e alimentação do pessoal afeto à operação.

Rendas, alugueres e
amortizações

Renda ou amortização das instalações onde a atividade decorre
Alugueres e amortização dos equipamentos

Despesas preparação,
desenvolvimento,
acompanhamento e
avaliação

Despesas com informação, publicidade e divulgação da operação
Despesas com Aquisição, elaboração e reprodução de recursos didáticos / técnicos
Despesas com Materiais consumíveis e bens não duradouros

Encargos gerais com a
operação

Despesas necessárias à conceção, desenvolvimento e gestão da operação apoiada (despesas correntes com energia,
água, comunicações) e as despesas gerais de manutenção de equipamentos e instalações

As operações e despesas associadas elegíveis não poderão ser alvo de duplicação de apoios ou programas
públicos vigentes
Fonte Aviso: Aviso Nº LISBOA‐40-FSE‐2020‐22, ponto 8
Fonte Regulamentação: nºs 2 e 3 do artigo 14.º, da Portaria n.º 60-A/2015, artigo 15º da Portaria n.º 60-A/2015, n.º 9 e 10 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 159/2014

www.fatorc.pt
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DESPESAS NÃO ELEGÍVEIS
Despesas Não elegíveis
❑
❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑
❑

Contratos que aumentem o custo de execução do projeto sem que seja acrescentado um valor proporcional a esse custo
Despesas com encargos bancários
Rendas de instalações que não estejam diretamente relacionadas com a operação
Despesas com transportes para equipa técnica
Prémios, multas, coimas, sanções financeiras, juros devedores, despesas de câmbio
Compensações/ indemnizações por cessação de contrato de trabalho, bem como valores Fundo de Compensação do
Trabalho
Aquisição de bens imóveis
Encargos não obrigatórios com o pessoal afeto à operação
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) recuperável
Aquisição de bens móveis que sejam passíveis de amortização, incluindo veículos de transporte de pessoas
Despesas de serviços de intermediários ou consultores, em que o montante a pagar é expresso em percentagem das
despesas elegíveis da operação

Fonte Aviso: Aviso Nº LISBOA‐40-FSE‐2020‐22, ponto 8.2
Fonte Regulamentação: nº 1 do art.º 17 da Portaria n.º 60-A/2015

www.fatorc.pt
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ELEGIBILIDADE TEMPORAL
Limites máximos

❑ Início do projeto: data de
início da 1ª atividade
NOTA: elegível a partir do 1ª dia útil seguinte à
data de submissão da candidatura

Duração
Máxima: 30 meses

❑ Conclusão do projeto: data de fim da
última atividade/ data da última
despesa

A apresentação das
despesas e respetivo

pagamento deverá
ocorrer até 30.12.2023
Fonte Aviso: Aviso Nº LISBOA‐40-FSE‐2020-22, ponto 12

www.fatorc.pt
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CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Categoria
A) Qualidade do Projeto

B) Impacto em Resultados

Critérios

Valoração

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.
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.

40%

25%

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.
C) Coerência com a
Estratégia Regional
D) Igualdade
Oportunidades

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%

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

www.fatorc.pt
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INDICADORES DE REALIZAÇÃO E RESULTADO
Indicador realização
•

Nº de Instituições envolvidas na operação

Indicador resultado
•

Grau de satisfação das entidades envolvidas na
operação
Valor alvo → a definir pelo beneficiário
65% (valor de referência mínimo)

Valor alvo → a definir pelo beneficiário
(o valor deve ser garantido e comprovado na
implementação do projeto)

(grau vai depender de inquéritos a definir e será
calculado em função do nº de entidades que
respondam ao questionário, sendo que no
questionário, a satisfação deve ser = > ao valor
definido na candidatura).

Fonte Aviso Nº LISBOA‐40-FSE‐2020‐22, ponto 19
Fonte Regulamentação: º 3 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 159/2014 e artigo 7.º do Regulamento Específico

www.fatorc.pt
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Nº CANDIDATURAS
Limite ao número de candidaturas

Limite ao número de candidaturas:
•

Cada beneficiário apenas poderá apresentar uma candidatura a este aviso.

Entidade parceiras (em caso de parceria formal):
•

As entidades só podem ser parceiras numa candidatura.

Fonte Aviso Nº LISBOA‐40-FSE‐2020‐22, ponto 15

www.fatorc.pt
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TIMELINE AVISO
Período máximo incluíndo fase de pedido de esclarecimentos aos candidatos e tempo para a análise de contestações
Fecho
candidaturas

Projeto de
decisão

31 JULHO

Decisão
final

Notificação

23 NOV

22 JAN

29 JAN

9 NOV
60 dias úteis
10 dias úteis

Sessões Esclarecimento/
Workshops
/
Apresentação
candidaturas

Fim consulta
prévia

Análise
de candidaturas

Termos de
aceitação
12 MAR

10 dias úteis

40 dias úteis

5 dias úteis

30 dias úteis

Audiência Prévia

Caso haja
Reapreciações

Notificação

Aceitação da
decisão

Caso haja
Esclarecimentos aos
candidatos

Fonte Aviso Nº LISBOA‐40-FSE‐2020‐22, ponto 16

www.fatorc.pt
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DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA
LEITURA
obrigatória

PREENCHIMENTO/ ENTREGA
obrigatória
Memória Descritiva
(anexo C)

Aviso PI 9.6

Orçamento (anexo D)

Candidatura

Acordo de Parceria
(anexo E)
(se aplicváel)
Lista de Contratos

Formulário (No balcão)

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

www.fatorc.pt
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REGULAMENTAÇÃO

DISPONÍVEIS NO BALCÃO 2020 E WEBSITE
FATORC (PI 9.6)

Regulamentação Específica

Regulamentação Europeia
✓ Regulamento (EU) n.º 1303/2013 de 17 de Dezembro

✓ REISE - Portaria 97-A/2015 de 30 Junho, na sua atual redação

Regulamentação Nacional
✓ 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

Outros Documentos
✓
✓
✓
✓

Guia de Informação e Comunicação para Beneficiários Lisboa 2020
FAQs
Diagnóstico Social Freguesia Alcabideche
Diagnóstico Social Freguesia S.D.Rana
www.fatorc.pt
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CANDIDATURA

www.fatorc.pt

APRESENTAÇÃO DA CANDIDATURA
A. Fase de candidaturas: Até 31 de Julho de 2020
B. Data limite para comunicação da decisão: 9 Novembro de 2020
C.

Submissão de candidaturas no Balcão 2020

www.fatorc.pt
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WORKSHOPS – CANDIDATURAS À PI 9.6
Workshops online “Como elaborar candidaturas de sucesso à PI 9.6?”

•

02/07 - 10h00 – Workshop 1

•

07/07 - 14h30 – Workshop 2

Inscreva-se em www.fatorc.pt
www.fatorc.pt
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CONTACTOS

Cristina Duarte | Filipa Fernandes | João Galveia
Email / Skype : fatorc@fatorc.pt

Tlm: 914 175 790

www.fatorc.pt / Facebook FatorC

www.fatorc.pt
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Obrigado!

www.fatorc.pt

