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Antes da leitura deste documento, devem ser tidos em consideração os seguintes disclaimers: 

1. Este documento de apoio sintetiza os seguintes manuais: 
a. «Comunicação da data de início, da Execução Física e Financeira de uma operação 

+CO3SO», Lisboa 2020 
b. «Nota de esclarecimento sobre prestação de contas - Custos operacionais para a 

gestão da execução da estratégia de desenvolvimento local de base comunitária 
(Custos Operacionais)», Lisboa 2020 

c. «Guião de apoio ao módulo de pedidos de pagamento do Balcão 2020», CCDR-Norte 
 

2. Não se consubstancia num documento oficial de qualquer uma das entidades supra ou ainda 
de qualquer entidade ligada ao POR Lisboa, pretendendo apenas auxiliar os beneficiários do 
+ CO3SO Emprego Urbano do FatorC no preenchimento dos pedidos de reembolso.  
 

3. De referir que existem especificidades do +CO3SO Emprego Urbano que não estão incluídas 
neste manual, devendo para os devidos efeitos ser consultado documento «Comunicação 
da data de início, da Execução Física e Financeira de uma operação +CO3SO». 
 

4. Este manual representa a informação existente sobre o + CO3SO Emprego Urbano à data da 
sua última atualização: 14/01/2021. 
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GLOSSÁRIO  

 

 CCDR - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
 FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
 FSE – Fundo Social Europeu 
 SI2E – sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego 
 Termo de Aceitação (TA) - contrato de concessão de incentivos do Portugal 2020 
 POR LVT – Programa Operacional da Região de Lisboa e Vale do Tejo 
 CCP – Código dos Contratos Públicos 
 JOUE – Jornal Oficial da União Europeia 
 PRTI – Pagamento a título de reembolso intermédio 
 PTRF – pagamento a título de reembolso final 
 SIFSE – Sistema Integrado de Informação do Fundo Social Europeu 
 TOC – Técnico Oficial de Contas 
 Super-Utilizador – perfil criado no balcão 2020 que permite acesso a todas as 

funcionalidades 
 Verbete contabilístico – documento produzido por software de contabilidade que 

evidencia as contas contabilísticas nas quais foi lançado determinado documento 
 Quantitativo unitário – valor por unidade 
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I. ÂMBITO 
 
Este documento consubstancia-se num documento de apoio aos pedidos de pagamento a serem 
efetuados pelos beneficiários do + CO3SO Emprego Urbano do FatorC, na componente FSE, não se 
tratando de um documento oficial do POR Lisboa2020.  
 

 
II. TIPOLOGIAS DE EXECUÇÃO DAS OPERAÇÕES 

 

Execução Física 

Corresponde à realização efetiva das suas componentes e/ou realização efetiva das suas ações, bem 
como os meios humanos que permitem a sua realização, considerando a execução aprovada em sede 
de candidatura nos termos e prazos estabelecidos na decisão de aprovação e Termo de Aceitação. 

Execução Financeira 

A execução financeira de uma operação corresponde à realização, comprovada pelo respetivo 
pagamento, por parte do beneficiário de uma despesa relativa ao investimento previsto na 
candidatura e aprovada nos termos e prazos estabelecidos na decisão de aprovação e Termo de 
Aceitação. 

 

 

III. COMUNICAÇÃO DA DATA DE INÍCIO 
 

É necessário dar início formal ao projeto através da comunicação da data de início. 

 

0- O beneficiário deve fazer login no balcão 2020 utilizando o perfil de “super-utilizador”. 
 

1- A comunicação da data de início de uma operação +CO3SO/FSE só pode ocorrer após a 
criação do primeiro posto de trabalho financiado e tem de ficar evidenciada: 

 
a) Pelo 1º contrato de trabalho assinado e respetivo comprovativo do enquadramento 

das situações previstas no artigo 6 º da Portaria n.º 52/2020, de 28 de Fevereiro; 
b) Pela Declaração de descontos para a Segurança Social, no caso de o 1º posto de 

trabalho corresponder à criação do próprio emprego do empreendedor; 
c) Pela declaração de início de atividade, no caso dos ENI, ou nos casos em que a “nova 

Empresa” tenha iniciado a atividade após a candidatura. 
 

2- Para a comunicação da data de início, o beneficiário deve aceder, na conta corrente, aos 
dados de execução, cf. ecrã seguinte: 
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2.1- Selecionar o ano de início e inserir a data; 
 

 
 
2.2- Fazer o upload do documento que se justificar, cf. referido no ponto 1; 
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Nota: o documento inserido, só surge no ecrã, após selecionar botão  
 
 
2.3- O beneficiário deve confirmar a data inserida com o respetivo documento comprovativo. 
 
2.4- A partir do momento que a Autoridade de Gestão valide a data de início, o estado da operação 
é alterado e a AG pode proceder ao pagamento do 1º adiantamento. 
 
Nota: caso a data de início ocorra no 2º ano do cronograma aprovado, é nesse ano que deve ser 
inserida a data de início. Não é necessário o beneficiário fazer um Pedido de Alteração (PA), pois é 
gerado no Balcão um PA automático, que aceita a transferência dos montantes aprovados para 2021. 
Estes pedidos de alteração automáticos, são um ato do sistema, não do beneficiário. 
 
 

Considerações gerais sobre a data de início 

 O beneficiário pode dar início à operação em qualquer data dentro do cronograma 
aprovado, ainda que esse início ocorra após a data aprovada em sede de candidatura. 
No entanto, após a validação pela AG, a data de início não é passível de alteração; 

 Caso a data de início ocorra no 2º ano civil de cronograma aprovado, o Balcão 2020 
considera esta ato como um Pedido de Alteração (PA) automático; no seguimento deste 
PA automático a dotação do 1º ano é transferida para o 2º, sem que seja necessário 
qualquer outro procedimento, sendo neste caso o adiantamento processado em 2 
tranches: cada tranche é calculada sobre a dotação do respetivo ano; 

 Os beneficiários das operações aprovadas no âmbito do Aviso devem iniciar as 
operações no prazo máximo de 90 dias úteis, a contar da data prevista para o início da 
sua realização ou da data de conhecimento da decisão de aprovação, quando esta for 
posterior; 

 Caso o beneficiário pretenda que a data de início ocorra após a data de fim inicialmente 
validada é necessário que seja efetuado um efetivo PA; 

 A contagem do prazo de execução do projeto é efetuada a partir da data de início 
validada pela AG; 

 No caso de candidaturas plurianuais, nos anos civis seguintes deve ser comunicada a 
data de reinício da operação no 1º dia útil do ano. 

 

 

IV. TIPOLOGIAS DE PEDIDO DE REEMBOLSO (FSE) 
 

Existem 3 modalidades de pagamento da componente FSE: adiantamento, pedido de reembolso e 
pedido de saldo final. 
 

1. Adiantamento 
 

Logo que a operação se inicia (ou seja, logo que é feita a comunicação da data de início), o 
beneficiário tem direito a um adiantamento até ao montante de 15% do valor total aprovado, no 



 

7 
 

caso de candidaturas anuais, ou do valor aprovado em cada ano civil, no caso de candidaturas 
plurianuais. 
 
Este adiantamento é processado automaticamente quando se cumpram cumulativamente as 
seguintes condições: 
 

 i) Submissão do TA assinado no Balcão 2020, pela CCDR-LVT após envio pelo beneficiário; 
 ii) Comunicação do início (ver ponto supra) ou reinício da operação; 
iii) Deve ser anexado documento comprovativo do início da operação (folha de 
remunerações segurança social no caso de criação do próprio emprego/contrato de trabalho 
no caso de criação de postos de trabalho). 

 

2. Reembolso  
 
Os pedidos de reembolso devem ter uma periodicidade mínima de 3 meses. Correspondem ao 
reembolso das despesas efetuadas e pagas, acrescidas do valor correspondente à aplicação da taxa 
fixa de 40% sobre as despesas efetuadas e pagas associadas à criação dos postos de trabalho, desde 
que a soma do adiantamento e dos pagamentos intermédios de reembolso não exceda o valor 
máximo global definido pela autoridade de gestão, o qual não pode ser superior a 85 % do montante 
total aprovado (ver ponto VI). 
 
Tipo de pedido de reembolso: 

 Reembolso – no caso de prestação de contas ao longo do ano civil; 
 Reembolso Intermédio – no caso de a prestação de contas corresponder ao encerramento 

do ano civil. 
 

3. Reembolso do saldo final 
 
O pedido de pagamento de saldo deve ser apresentado no prazo de 45 dias úteis a contar da data 
de conclusão da operação, a constar de formulário próprio, referente ao período que medeia entre 
o último pedido de reembolso apresentado e o pedido e pagamento de saldo. 
 
Para efeitos de contagem do prazo de apresentação do pedido de pagamento Saldo considera-que 
que a data de conclusão da operação é a que consta do cronograma aprovado como data final para 
a realização da sua última ação (ver ponto 5). 

 

 

V. EXECUÇÃO FÍSICA 
 

1. Considerações gerais 
O acesso à execução física deve ser efetuado através do perfil “super-utilizador”. Para efeitos de 
registo dos dados físicos deve ser utilizada a password do superutilizador através do separador 
“Dados de Execução” > “Dados de Execução física”. 
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Logo que a operação se encontre no estado “em execução” ou seja após a confirmação da data de 
início o beneficiário pode iniciar a inserção da execução física, acedendo à funcionalidade na conta 
corrente. 

 
 
Após, e só após a conclusão do preenchimento da execução física, é possível inserir a despesa em 
Reembolso (PR) se for ao longo do ano, ou em Reembolso Intermédio (PRI) se for no encerramento 
do ano civil. Com a submissão da execução física o ano civil é encerrado. 
A execução física deve ser preenchida a par e passo com a criação dos postos de trabalho. No 
entanto, a submissão dos dados físicos só é necessária caso o beneficiário pretenda encerrar o ano 
civil, através da criação e submissão de um PRI, ou encerrar a operação, através da criação e 
submissão de um Saldo. 
 
No caso de a execução física reportar apenas a um PR, o beneficiário regista os dados físicos mas não 
os submete, pelo que não deverá confirmar o ecrã “submissão”. 
 
O beneficiário deve fazer a escolha adequada, conforme se exemplifica infra. O PRI deve ser 
submetido até ao final do ano seguinte a que respeita. 
 
No caso de candidaturas plurianuais, o beneficiário fica obrigado a submeter eletronicamente, no 
portal do Portugal 2020, até 31 de março de cada ano, a informação anual da execução física e 
financeira, reportada a 31 de dezembro do ano anterior. 
 
 

2. Procedimentos para inserir a execução física 
Ao entrar na Execução Física, o separador Medidas Ativas reflete a informação aprovada em 
candidatura, conforme exemplo seguinte:  
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Ao confirmar, no separador seguinte é solicitado que seja completada a informação relativa à 
entidade beneficiária. Acede-se através de: 
 

 

 

 

 

Ao confirmar o ecrã, acede-se ao separador Pessoas/Participantes para ser preenchida a informação 
das pessoas contratadas ou da pessoa que criou o próprio emprego. 

 
 
Para proceder-se ao preenchimento da informação sobre as pessoas, devem ser dados os passos 
seguintes: 

 1º passo – inserir o nº de pessoas que se pretende e acionar “Inserir” 
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 2º passo – inserir um registo de participante  
 

De acordo com o Anexo ao Regulamento do FSE (Reg. (EU) 1304/2013 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 17 de dezembro, "Participantes" são as pessoas que beneficiam diretamente de 
uma intervenção do FSE e que podem ser identificadas pelas suas características e inquiridas sobre 
as mesmas, e a quem as despesas específicas são destinadas. Dentro deste conceito, a pessoa 
contratada ou a que criou o próprio emprego são participantes. 
 

O registo do participante é composto por dois separadores: 
▪ Detalhe do participante 
▪ Caracterização do Emprego 

Todos os campos assinalados como obrigatórios (*) têm de ser preenchidos, incluindo o agregado 
familiar. Porém, a partir de 2 de agosto de 2018, com a publicação do Reg, (UE, Euratom) 2018/1046 
do Parlamento e do Conselho, de 18 de julho, os dados sobre os agregados familiares deixaram de 
ser obrigatórios. Dada ter de se manter o histórico, não foi alterada a programação e foi 
convencionado que o campo “N.º de pessoas do agregado (incluindo o próprio)” fosse preenchido 
com “99” e os restantes campos com “0”. 
 
 

 

 
 
Na Caracterização Emprego, destacam-se os seguintes campos: 
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As Datas relativas ao Estágio/Apoio devem ser preenchidas com as datas do início do contrato ou do 
início dos descontos para a Segurança Social, no caso da criação do próprio emprego, do 
participante, harmonizadas com as datas comunicadas para o início, quando aplicável. 
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Ao confirmar-se a informação, para passar ao ecrã seguinte, podem surgir mensagens de erro, as 
quais em regra estão escritas a encarnado. Correspondem a validações, para garantir a consistência 
da informação. Exemplo: 
 

 
 

✓ 3º passo – resumo dos dados inseridos 
 

Findo o preenchimento dos dados do 1º participante, ao confirmar-se a informação, volta-se ao ecrã 
Pessoas/Participantes, onde surge um resumo da informação inserida. Caso existam outros 
participantes, retoma-se o processo em “Inserir”; caso contrário, deve-se “Confirmar” para passar 
ao ecrã seguinte: 

 
✓ 4º passo – submissão da execução física 
 

Conforme alerta o ecrã abaixo, a submissão da execução física só é necessária e só deve ocorrer caso 
pretenda encerrar o ano (PRI) ou encerrar a operação (Saldo Final). Ter isto em atenção é muito 
importante para evitar erros e atrasos. No caso da execução física reportar apenas a um pedido de 
reembolso não deverá confirmar este ecrã. 
 
Após submissão, o SIFSE devolve a informação que segue: 
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Questão: 

 Como comunicar uma substituição de um participante? Em caso de rescisão contratual, o registo do 
participante deve ser encerrado. A data de fim real corresponde à data da rescisão contatual e a 
situação do participante a selecionar é “desistente”. Para o participante substituto, a data de início 
real corresponde à data da contratação e a data de fim real corresponderá à data de fim do apoio 
previsto para aquele posto de trabalho. 

 

 

VI. EXECUÇÃO FINANCEIRA 
 

INSERIR DESPESAS NO PEDIDO DE REEMBOLSO E PEDIDO DE REEMBOLSO INTERMÉDIO 

Concluído o preenchimento da execução física, deve passar-se à execução financeira, através da 
seleção de: 

 Reembolso – no caso de prestação de contas ao longo do ano civil.  
 Reembolso Intermédio – no caso de a prestação de contas corresponder ao encerramento 

do ano civil. Sempre que findar um ano civil, a operação carece da apresentação de um 
reembolso intermédio, cf. º 4 do art.º 12º da Portaria n.º 97-A/2015, de 30 de março, na 
sua atual redação. Este Reembolso Intermédio deve ser apresentado até 31 de março. 

 Saldo – no encerramento da operação, cf. alínea c), nº 7, art.º 25º dos DL 159/2014, de 27 
de outubro. 
 

 
 
O período da prestação de contas é variável, não devendo ser inferior a 2 meses. Por defeito aparece 
2 meses. Pode inscrever-se um período superior. Não pode ser superior a 12 meses. Ao selecionar-
se a opção de reembolso, abre-se o ecrã que segue. 
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No espaço dedicado à “Identificação do Período do Pedido de Reembolso”, aparece preenchida o 1º 
campo com a data de início da operação ou com o dia seguinte ao do último Reembolso. O 2º campo 
está editável para ser preenchido com a data limite da prestação de contas. 
 
A data a preencher é o último dia do mês de reporte. No encerramento da operação a data 
corresponde à data de fim real do último participante. 
 

Existem 2 opções de inserção das despesas:  

a) Adicionar despesas: as despesas são adicionadas uma a uma (cada linha deve corresponder 
a um documento de pagamento) 

b) Importar despesas: as despesas são inseridas no documento Modelo previamente 
descarregado; o documento é importado após preenchimento (a formatação dos campos 
do template não pode ser alterada) 

 
Nota: tendo em consideração o reduzido número de documento, aconselha-se o preenchimento 
documento/documento. 
 

a) Adicionar despesas 
No primeiro caso, no separador “Despesas”, o beneficiário inscreve um nº que corresponde aos 
documentos que pretende inserir e seguidamente carrega no botão inserir. 
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O sistema devolve um formulário com os dados que são necessários preencher para cada 
documento: 

 
 
 

 
 
 

b) Importar despesas 
No segundo caso, o beneficiário pode preencher um template com todas as despesas. O link para 
descarregar o template das despesas encontra-se no separador Despesas: 
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Ter em atenção que a formatação dos campos do template não pode ser alterada. 
 
 
Após conferir os dados, os ecrãs “Despesa”, “Receita” e “Execução Financeira” devem ser 
confirmados. A confirmação deste último ecrã conduz o utilizador ao separador da “Pré-submissão”.  
 
Ao inserir pisco em “Encerrar Reembolso o SIFSE”, o sistema procede à geração da amostra. Ao ser 
gerada a amostra, o SIFSE cria um espaço para a inserção (upload) de documentos, os quais devem 
ser zipados. 
 

 
 
A partir deste momento já não é possível voltar atrás e alterar as despesas preenchidas. 
 

 
Tratando-se de custos reais, a amostra é composta por 30 documentos, os quais têm de ser 
evidenciados. 
Ao proceder-se à inserção de documentos, os mesmos aparecem referenciados na coluna 
“Documento”. Não é possível submeter o reembolso se não tiver sido efetuado o upload de todos 
os documentos. 
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 Evidências a inserir para os elementos da amostra financeira: 

 Documento de despesa (fatura, fatura simplificada, nota de crédito, nota de débito, recibo 
de vencimento, ou outros documentos equivalentes à fatura); 

 Documento de pagamento (recibo, ordem válida da transferência bancária); 
 
No caso de imputação parcial da despesa contida num documento, identificação/explicitação do 
critério de imputação. 
 
Para as despesas sujeitas a contratação pública que integrem a amostra o beneficiário deve proceder 
ao upload das peças do procedimento, bem como da ficha de contratação pública devidamente 
preenchida. 

 
Confirmada toda a informação constante do reembolso, a entidade deve proceder à sua submissão, 
devendo para o efeito aceder ao separador “Submissão”, inserir o número do TOC, carregando de 
seguida no botão “Confirmar”, existente no canto inferior direito do ecrã. 
 
Ao carregar o número do TOC no separador “Submissão”, considera-se que o mesmo está a atestar 
a regularidade das operações contabilísticas, nos termos do n.º 3, do artigo 9º da Portaria n.º 60-
A/2015, de 2 de março, que estabelece o regime jurídico específico do FSE. 
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Durante a análise do pedido de reembolso ou reembolso intermédio, a Autoridade de Gestão 
selecionará elementos da execução física e solicitará as evidências necessárias à sua validação. Estas 
evidências podem ser: 

 Ata ou folha de presenças em reunião 
 Despachos de afetação de técnicos no caso de pessoal interno 
 Contrato trabalho ou de prestação de serviços no caso de pessoal externo 
 Fotografia de eventos, quando justificável 
 Ficha do destinatário, se justificável, assinada pelo próprio e por representante da entidade 

(ao nível adequado, técnico ou outro). 
 Outros, a definir. 


