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O FatorC, criado em 2017, é um programa de Desenvolvimento Local de Base Comunitária que visa estimular a
coesão social e económica em Alcabideche e São Domingos de Rana, através do aumento do número de
empregados e de jovens com percursos educativos e formativos completos.

O DLBC assenta numa lógica de proximidade e coesão das comunidades. 

O FatorC é constituído por um grupo de parceiros, o GAL – Grupo de Ação Local – entidades públicas, privadas 
com e sem fins lucrativos locais.

O FatorC
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Fonte: Site FatorC: fatorC@fatorc.pt 
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O FatorC
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MAI 2020 
Sessão Matching
Educação Disruptiva

MAI 2020 
Candidatura Custos 
Operacionais 
(extensão DLBC 
2022) > Aprovação 
em Julho

JUN/JUL 2020 
Oportunidade
financiamento 
PI 9.6 - Projetos 
Inovadores

15 JUL 2020 
Sessão Matching
Empreendedorismo

AGO 2020 
Encerramento 
projetos Up2 
Youth

AGO/SET 2020 
Oportunidade 
financiamento +COESO 
Emprego Urbano

30 OUT 2020 
Up 2 Celebrate
YOUth

27 NOV 2020 
Sessão 
Matching
Outdoor Life

29 NOV 2020 
3 anos FatorC

DEZ 2020 
6 SI2E 
terminados/
extintos

Encerrámos o programa Up 2 YOUth: com 
21 projetos implementados em 
Alcabideche e São Domingos de Rana por 
102 jovens com 17 entidades parceiras 
locais envolvidas nas ações e iniciativas 
junto da comunidade.

NOV 2017
Evento 
lançamento 
FatorC

NOV 2017
1ª fase 
abertura SI2E

JUN 2018
2ª fase 
abertura SI2E

JUL 2018
Arranque oficial 
projeto SI2E 1ª F

FEV 2019
Arranque oficial 
projeto SI2E 2ª F

NOV/DEZ 2018
Seminário 
Áreas de 
Negócio

MAR 2019
Abertura 
1ªed. 
Up2Youth

SET 2019
Abertura 2ªed. 
Up2Youth

NOV 2019
Arranque 
oficial 2ªed. 
Up2Youth

SET 2019
Seminário 
Ed. Digital

ÚLTIMO ANO

Lançámos 2 oportunidades de financiamento: 
• PI 9.6 – Projetos Inovadores/Experimentais 

na Área Social, com 10 candidaturas 
submetidas, 9 aprovadas, para financiar 27 
postos de trabalho

• + CO3SO – Emprego Urbano, com 29 
candidaturas submetidas, 13 aprovadas, para 
financiar 24 Postos de trabalho

Realizámos 3 Sessões de Matching: 
com os temas “Educação”, 
“Empreendedorismo” e “Vida ao Ar 
Livre”.
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Enquadramento geral PI 9.6 (1/2)
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Beneficiários

Entidade públicas e 
privadas sem fins lucrativos

ONG
Associações 
empresariais

Fundações e associações 

sem fins lucrativos

Autarquias e associações de 

autarquias

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

❖ Iniciativas envolvendo entidades parceiras ( formais ou informais)

Duração operação Máximo 30 meses
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Enquadramento geral PI 9.6 (2/2)
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O limite geográfico de intervenção correspondente às 26 localidades do FatorC
Elegibilidade 

territorial

Indicador realização Indicador resultado

Elegibilidade das operações

As operações devem:

❖ Estar enquadradas no eixos prioritários e prioridades de investimento e de acordo com as disposições legais aplicáveis 

❖ Integrar toda a informação/documentação solicitada na candidatura, 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 dos destinatários referidos no Aviso (Pessoas na situação de desemprego, com 
deficiência, Crianças e jovens e respetivos cuidadores, entre outros)

❖ 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 

• Grau de satisfação das entidades envolvidas na operação• Nº de Instituições envolvidas na operação



www.fatorc.pt

PLANO DE ACOMPANHAMENTO
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PLANO DE 

ACOMPANHAMENTO: 

• FORMAÇÃO 

CONJUNTA 

• REUNIÕES 

INDIVIDUAIS 
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A EQUIPA FATORC
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O que somos/fazemos:

• Facilitadores da relação com o financiadores (CCDR-

LVT)

• Proporcionar formações que colmatem as

necessidades sentidas pelos promotores para a

melhor execução dos seus projetos

• Dinamizar a criação de relação e sinergias entre

promotores e de proximidade com o território

Proposta de Valor: Acompanhar os promotores dos projetos, contribuindo para a boa execução dos projetos.

O que não somos/não fazemos:

• Entidade a quem os promotores prestam contas

• Entidade que presta contas pelos promotores

• Consultores/experts das áreas de negócio dos 

projetos

• Executores dos projetos
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PLANO DE ACOMPANHAMENTO (MACRO)
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1º ano dos projetos

Fev 2021

• Reunião conjunta 

inicial com todos 

benef. (formação)

• Planear reunião 

individual 

Fev – Jun 2021: 1 reunião individual mensal 

com cada beneficiário 

Fevereiro
• reunião / formação com todos os beneficiários sobre navegação balcão/ introdução do fórum online e manuais a ler/dúvidas
• Marcação reunião individual com cada beneficiário 

Fevereiro a Junho: reuniões online mensais nos 1ºs 6 meses e esclarecimento dúvidas por email e telefone
Junho a Dezembro: reuniões online bimestrais com os beneficiários e esclarecimento dúvidas por email e telefone

Junho a Julho  / Dezembro:
• visitas aos beneficiários para ver as evoluções do projeto, enviando questionário 1º e depois visita ao local para validar o referido e 

fotografar o local (instalações/ equipamentos/ projeto como um todo)
Abril/ Jul / Out : Trimestralmente, juntar os beneficiários para debate de dúvidas similares / ou por temas de interesse / convidar experts em 
determinados temas/ participação noutras atividades fora do projeto 

Formação / 
conhecimento inicial 
dos beneficiários

Reuniões de 
acompanhamento

Visitas aos projetos

Criação rede

Jul – Dez 2021: 1 reunião individual 

bimestral com cada beneficiário 

Jun – Jul 2021: Visita aos beneficiários com 

questionário prévio
Dez 2021: Visita aos 

beneficiários com 

questionário prévio

Abril / Jul / Out 2021: Debate trimestral



www.fatorc.pt

FÓRUM ONLINE (Área reservada)
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No site do FatorC - Fórum online (Área reservada): Área de acesso reservada aos beneficiários onde podem encontrar:
• Documentos de apoio beneficiários →Manuais de pagamentos / Guia de Informação e Publicidade / Apresentações

• Documentos de apoio COVID-19

• Contactos de promotores

• Informação sobre Iniciativas a decorrer no território

Documentos de apoio beneficiários SI2E

Documentos de apoio beneficiários + CO3SO

Documentos de apoio beneficiários PI 9.6

Em cada pasta encontram-se documentos de apoio adequados a cada 
oportunidade de financiamento (manuais, guias, etc.)



www.fatorc.pt

REUNIÕES INDIVIDUAIS
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1º ano dos projetos

Fevereiro a Junho: reuniões online mensais nos 1ºs 6 meses/ Junho a Dezembro: reuniões online bimestrais com os 
beneficiários:

• A agenda : 
• Criação de ferramenta para aferir a satisfação das entidades envolvidas no projeto
• Dúvidas existentes
• Verificar necessidade de apoio/ formação adicional
• Necessidade de apoio externo (CMC, outras entidades do GAL) para o arranque do projeto

Fev – Jun 2021: 1 reunião mensal 

individual com cada beneficiário 

Reuniões de acompanhamento individuais (30/45min)

Jul – Dez 2021: 1 reunião bimestral individual com 

cada beneficiário 

Objetivos das reuniões: fazer o ponto de situação e perceber as necessidades, execução das atividades e orçamento

previsto, cumprimento das metas, estado dos pedidos de reembolso.
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OBRIGAÇÕES 
DOS 
BENEFICIÁRIOS
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OBRIGAÇÕES DOS BENEFICIÁRIOS (1/2) 
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Resultados / elementos candidatura

✓ Cumprimento dos resultados contratados (Ex: implementação de um 
projeto inovador; nº entidades envolvidas na operação;  Grau de 
satisfação das entidades envolvidas na operação)

✓ Execução da candidatura nos termos em que foi aprovada 
(elementos que determinaram a sua aprovação)

✓ Comunicar alterações/ocorrências relevantes (ex: Pedidos alteração)

Medidas de publicidade

✓ Publicitação dos apoios (ex: cartazes, site, etc)

✓ Dispor de contabilidade organizada

✓ Documentação relativa à operação devidamente organizada num 
processo (preferencial formato digital)

✓ Conservar documentos originais ou cópias autenticadas durante 3 anos

✓ Submeter-se aos procedimentos de controlo e auditoria / disponibilizar 
os elementos que forem solicitados pelas entidades competentes para 
acompanhamento/avaliação de resultados

Obrigações contabilísticas

Obrigações fiscais e legais

✓ Manter a situação tributária e contributiva regularizada
✓ Manter a situação regularizada perante a entidade pagadora
✓ Manter as condições legais necessárias ao exercício da atividade
✓ Adotar comportamentos que respeitem os princípios da transparência, 

da concorrência e da boa gestão dos dinheiros públicos

Decreto-Lei 159/2014 – artigo 24º
Disposições gerais dos Fundos Comunitários

PORTARIA  97A_2015 – artigo 8º 
Critérios específicos da Oportunidade PI 9.6
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OBRIGAÇÕES DOS BENEFICIÁRIOS (2/2) 
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PRAZOS                       TERMO ACEITAÇÃO, AVISO DO CONCURSO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

• 30 dias úteis para devolver o 
Termo de aceitação

• 90 dias úteis para iniciar a operação (a partir data 
de conhecimento da decisão / assinatura do TA)

• até 30 meses para concluir a operação, no 
máximo até Dez/2023

• 45 dias úteis após a conclusão da operação para 
apresentar pedido de saldo final

• 3 anos após o fim do apoio para conservar e 
disponibilizar a documentação do projeto
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TERMO DE ACEITAÇÃO

TERMO DE ACEITAÇÃO

1. Assinatura e Autenticação da Assinatura (por quem 
disponha de poderes para o ato)

2. Devolução à AG, via correio

3. Registo do Termo de Aceitação no Balcão 2020, pela  
AG

4. Acesso ao Registo do IBAN associado à Operação, no 
Balcão 2020

AG – Autoridade de Gestão
CCDR LVT – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo

18
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DOSSIER TÉCNICO E CONTABILÍSTICO DA OPERAÇÃO (1/2)
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As entidades beneficiárias ficam obrigadas a organizar um processo técnico da operação cofinanciada, sempre
atualizado e disponível, de onde constem os documentos comprovativos da execução das ações e dos resultados
aprovados, podendo os referidos processos ter suporte digital.

Esta obrigação do beneficiário consta, igualmente, do Termo de Aceitação da operação, nos seguintes termos:
“conservar e manter à disposição das autoridades comunitárias e nacionais todos os documentos que integram
os processos contabilístico e técnico da operação”.

O dossier da operação, seja em suporte digital ou sob a forma de cópias simples, deve obrigatoriamente indicar a
localização dos originais, de modo a que possam ser apresentados, quando solicitados.

Salienta-se que de acordo com a alínea g) do n.º 3 do artigo 23.º do Decreto-Lei 159/2014, constitui fundamento
suscetível de determinar a revogação do apoio “a inexistência ou a falta de regularização das deficiências de
organização do processo relativo à realização da operação“.
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DOSSIER TÉCNICO E CONTABILÍSTICO DA OPERAÇÃO (2/2)
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Separador Exemplo de Conteúdos

1 Candidatura
• Candidatura e respetivos anexos;
• Correspondência relativa a pedidos de esclarecimento (se aplicável)

2 Decisão
• Documentos relacionados com a audiência prévia;
• Cópia do Termo de Aceitação

3 Contratação Pública • Documentação relativa aos Procedimentos da Contratação Pública

4 Execução Física • A informação relativa a este item corresponde ao processo técnico da operação, tal como def. artigo 8º da Portaria 60-A/2015

5 Execução Financeira
• Pedidos de Pagamento submetidos e documentos anexos
• Troca de informação com o GAL ou AG

6 Pedidos de Alteração (se aplicável)
• Documentos que suportam o Pedido de Alteração
• Documentos da nova decisão, incluindo o Termo de Aceitação

7 Informação e Publicidade
• Originais de toda a publicidade e informação produzida para a divulgação da operação ou das ações
• Fotos de painéis temporários e permanentes
• Exemplares de publicações ou folhetos/ Prints de divulgação online

8 Ações de Acompanhamento
• Comunicação do agendamento com o GAL ou AG
• Troca de informação com o GAL ou AG

9
Encerramento 
Saldo Final

• Pedido de Pagamento do Saldo Final e respetivos anexos 
• Correspondência com a AG relativa a elementos adicionais
• Comprovativo da comunicação da proposta de decisão e audiência prévia 
• Troca de correspondência relativa à aprovação da audiência prévia e saldo final 

10 Outros Elementos • Neste separador devem ser arquivados todos os elementos que não tenham enquadramento nos separadores atrás referidos
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NORMAS DE 
INFORMAÇÃO E 
PUBLICIDADE

21
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NORMAS DE INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE (1/2) 
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Fonte: guia de informação e comunicação para beneficiários AD&C

A partir de quando ?

• As obrigações de informação e comunicação dos apoios dos fundos devem ser cumpridas
pelos beneficiários após a assinatura do Termo de Aceitação, ou celebração do contrato,
subsequente à aprovação de uma operação.

• Nos casos em que as ações se desenvolvam, total ou parcialmente, antes da assinatura do
Termo de Aceitação ou celebração do contrato, recomenda-se, enquanto boa prática, que
os beneficiários assegurem, de forma diferida, a informação e comunicação dos apoios dos
fundos.

Onde consultar ?

Site: POR LISBOA 2020

• https://lisboa.portugal2020.pt/np4/http://lisboa.portugal2020.pt/np4/http://lisboa.portugal20
20.pt/np4/184.html

• Guia de Informação e Comunicação para 
Beneficiários do Portugal 2020

As Operações financiadas devem reconhecer o apoio dos Fundos Europeus 
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NORMAS DE INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE (2/2) 
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Ações obrigatórias a efetuar pelo beneficiário

Fonte: guia de informação e comunicação para beneficiários AD&C

Ações de informação e comunicação Devem reconhecer o apoio dos fundos à operação (apresentando 
insígnia da União Europeia e referência ao fundo)

Durante a execução da operação:

Constar breve descrição da operação,  incluindo objetivos e resultados e 
realçando o apoio financeiro da União Europeia

Cartaz com informação sobre o projeto (no local do projeto para 
visualização do público) referindo o apoio da União Europeia

• Website (+ficha projeto), caso exista

• Cartaz afixado em lugar visível

• Documentos relacionados com a operação (ex. folhas 
de presenças, certificados de participação)

Conter uma declaração inequívoca segundo a qual o projeto foi 
apoiado pelo fundo, para garantir que os participantes do projeto são 
informados do cofinanciamento

Os logótipos e Guia constam do site do Portugal 2020: http://lisboa.portugal2020.pt/np4/184.html
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1. A informação que consta desta apresentação foi retirada dos seguintes documentos: 

i) «Comunicação da data de início, da Execução Física e Financeira de uma operação», Lisboa 2020;

ii) «Nota de esclarecimento sobre prestação de contas - Custos operacionais para a gestão da execução da 

estratégia de desenvolvimento local de base comunitária», Lisboa 2020;

2. Foi tida em consideração a legislação aplicável aos FEEI e regulamentos específicos para a PI 9.6 - Projetos 

Inovadores e/ou Experimentais, bem como a experiência do FatorC enquanto beneficiário dos FEEI;

3. 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 FatorC no preenchimento dos 

pedidos de reembolso;

4. Foi recentemente lançado um Guia de Apoio para os beneficiários (PIEAS) elaborado pela CCDR-LVT

DISCLAIMER

25
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• Notificação de Audiência Prévia - AG

• Resposta à Audiência Prévia - Promotor

• Notificação Decisão Final – Emissão Termo de Aceitação - AG                        
Envio do Termo de Aceitação Assinado - Promotor

• Registo do Termo de Aceitação na plataforma - AG

• Registo do IBAN - Promotor
• Validação do IBAN – AG

• Submissão da Execução Física e da  Execução Financeira-Pedidos de Reembolso e Reembolso Intermédio - Promotor
• Processamento Reembolsos - AG

• Encerramento - Pedido Saldo Final - Promotor
• Processamento de Saldo Final- AG

• Comunicação da Data de Início/Reinício - Promotor
• Aprovação de Data de Início/Validação da Evidência - AG
• Adiantamento 15% - AG

ACOMPANHAMENTO GAL FATORC

FASES DE EXECUÇÃO DAS OPERAÇÕES

26
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READY, SET, GO!
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REGISTAR IBAN
&
COMUNICAR 
INÍCIO DA 
ATIVIDADE

27



www.fatorc.pt

ACESSO BALCÃO
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1. ENTRAR NO BALCÃO 2020
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ACESSO CANDIDATURA

29

2. ACEDER À CANDIDATURA
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CONFIRMAR IBAN (1/2)

✓ Aceder, na conta corrente, aos Dados de Pagamento

✓ Colocar o IBAN da conta de destino dos pagamentos e respetivo comprovativo

✓ Confirmar IBAN registado

1. Aceder aos Dados de Pagamento

2. Selecionar “Registo do IBAN”

30
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CONFIRMAR IBAN (2/2)

3. Digitar o IBAN associado à operação, 
para efeitos de pagamentos

4. Fazer upload do documento comprovativo do IBAN 
emitido por instituição bancária e atualizado (formato zip)

5. Selecionar “Confirmar”

31
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CONFIRMAR DATA DE INÍCIO (1/2)

Com a comunicação da data de início, o beneficiário receberá o adiantamento correspondente ao 1º ano civil da
operação, sendo os adiantamentos dos anos subsequentes pagos no início do respetivo ano civil.

1. Aceder aos Dados Execução

2. Selecionar “Comunicar data de início”

A data de início tem de
ser evidenciada (upload
documento comprovativo)
para que a AG possa
proceder ao pagamento
do 1º adiantamento.

32
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CONFIRMAR DATA DE INÍCIO (2/2)

Assim que a AG (Autoridade de Gestão) validar a data de início, o estado da operação é alterado para 
“Em Execução” e a AG pode proceder ao pagamento do 1º adiantamento.

3. Selecionar ano de início e inserir a data.

Nota: no caso de a data de início ter ocorrido no 2º ano do cronograma
aprovado, é nesse ano que deve ser inserida a data de início.

4. Efetuar upload do documento que evidencia o início da operação.

Nota: o documento inserido só surge no ecrã, após selecionar botão
“Seguinte”.

Nota: na comunicação da data de início, deve ser também
submetido um protocolo de parceria entre a entidade
promotora e as entidades envolvidas (Indicador de
Realização), com indicação das atividades e contributos.

33
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XX/XX/XXXX XX/XX/XXXX XX/XX/XXXX XX/XX/XXXX XX/XX/XXXX XX/XX/XXXX XX/XX/XXXX

No caso de a operação ser plurianual, é necessário inserir a Data de Reinício em cada ano civil. 

A comunicação da data de reinício da operação é efetuada de forma idêntica à comunicação da data de início.

Após a data de reinício ser 
validada pela AG, é 
processado o adiantamento 
de 15% do valor aprovado 
para o financiamento do ano 
civil correspondente. 

O promotor não deverá apresentar um reembolso para o ano em questão enquanto não for comunicada e confirmada a data de reinício.

CONFIRMAR DATA DE REINÍCIO

34
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LET’S TALK ABOUT MONEY!

35

PEDIDOS DE 
PAGAMENTO

• EXECUÇÃO 
FÍSICA

• EXECUÇÃO 
FINANCEIRA

35
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1. EXECUÇÃO FÍSICA

“A 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.”

PEDIDOS DE PAGAMENTO

36

2.   EXECUÇÃO FINANCEIRA

“A 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.”

Fonte: NORMA DE GESTÃO N.º 3 NORTE2020 Rev5 - Regras de apresentação de pedidos de pagamento  
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EXECUÇÃO FÍSICA
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❖ A prestação de informação sobre a execução física da operação deve estar obrigatoriamente associada à 
submissão de um pedido de reembolso

❖ Justifica a libertação de meios financeiros para o seu financiamento

❖ Decorre entre a data de início da 1ª ação e a data final para a realização da última ação, não podendo 
ultrapassar os 30 meses, nem o dia de  31/12/2023

❖ A informação da execução física no Balcão 2020 é acumulada desde o início até ao fim da operação, pelo 
que, sempre que é atualizada, a nova informação deve refletir a situação atual e o histórico da realização da 
atividade em causa

❖ A submissão dos dados físicos só é necessária caso o beneficiário pretenda encerrar o ano civil (reporte a 
31/12), através de um pedido de Reembolso Intermédio, ou encerrar a operação, através de um pedido de 
Saldo Final (45 dias após a data de conclusão).

Fonte: Nota de esclarecimento sobre prestação de contas (Custos Operacionais), Lisboa 2020

Após a confirmação da data de início pela AG, o beneficiário pode iniciar a inserção da execução física.
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ACESSO AO BALCÃO E CANDIDATURA
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2. ACEDER À CANDIDATURA1. ENTRAR NO BALCÃO 2020
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EXECUÇÃO FÍSICA – INSERIR DADOS
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Fonte: Nota de esclarecimento sobre prestação de contas (Custos Operacionais), Lisboa 2020

1. Aceder aos Dados Execução

1. Selecionar “Alterar”

O acesso à execução física deve ser efetuada pelo superutilizador.
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Caraterizar os RH de acordo com o nº de registos:

• Nome, NISS, NIF, CC
• Vínculo (tipo de contrato)
• Perfil Profissional
• Afetação no projeto - datas de início e fim
• Atividades do projeto

2. Inserir n.º total de Registos de RH

Nota: Nos contratos a celebrar no âmbito da Operação, deve constar, em
todas as páginas, a barra de cofinanciamento FSE OU deve incluir-se a
seguinte frase: “Este contrato é celebrado no âmbito do projeto
XXXXXXXXXXXX aprovado pelo Programa Operacional Regional de Lisboa
2014 – 2020, do Programa Portugal 2020 e cofinanciado pela União
Europeia através do Fundo Social Europeu”.

1. Aceder a Recursos Humanos

EXECUÇÃO FÍSICA – RECURSOS HUMANOS

40

INSERIR
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Selecionar cada uma das atividades para inserir/atualizar os dados da execução física:

• Data de início e data de fim
• Título
• Informação de execução (descrição sumária de atividades/ações) contendo: 

• Prazo a que se refere a prestação da informação
• a(s) tarefa(s) desenvolvidas
• Identificar sempre que possível os destinatários diretos e quantificá-los 
• Identificar o local onde se realiza

• Situação - A  iniciar/ Em execução/ Concluída/ Cancelada / Anulada/ Adiada
• Destinatários - N.º; situação face ao emprego, zona de residência

NOTA: informação prestada tem de ser passível de evidência (ficha Inscrição, registo presenças, registo fotográfico, etc..)

EXECUÇÃO FÍSICA – ATIVIDADES (1/2)

1. Aceder a Atividades

41
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Na apresentação do Saldo Final deverá ainda ser apresentada
informação relativa às Entidades envolvidas na implementação da
operação, correspondentes aos parceiros informais identificados em
sede de candidatura, de acordo com o quadro abaixo.

EXECUÇÃO FÍSICA – ATIVIDADES (2/2)

42
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EXECUÇÃO FÍSICA – SUBMISSÃO
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Fonte: Comunicação da data de início, da Execução Física e Financeira de uma operação SI2E, Lisboa 2020

“Confirmar” caso esteja a 
submeter um PRI ou Saldo Final

Atenção: a submissão só é necessária caso pretenda encerrar o ano (PRI) ou encerrar a
operação (Saldo Final). No caso da execução física reportar apenas a um pedido de
reembolso, não deverá confirmar este ecrã.

Nota: constitui uma boa prática submeter um Relatório de Execução Física mais detalhado
no final de cada ano civil (PRI) e no final do projeto (Saldo). Poderá ser submetido no
respetivo Pedido de Reembolso, no separador “Documentos” (explicado mais à frente).
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3 MODALIDADES DE PAGAMENTO

• Adiantamento

• Reembolso

• Saldo Final

EXECUÇÃO FINANCEIRA – MODALIDADES DE PAGAMENTO (1/3)

44

Só após a conclusão do preenchimento da execução física, é possível inserir as despesas de Reembolso. 

Fonte: Nota de esclarecimento sobre prestação de contas (Custos Operacionais), Lisboa 2020
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EXECUÇÃO FINANCEIRA – MODALIDADES DE PAGAMENTO (2/3)

1. Adiantamento
Logo que a operação se inicia, até ao montante de 15% do valor total aprovado, no caso de candidaturas anuais, 
ou do valor aprovado em cada ano civil, no caso de candidaturas plurianuais. Processamento automático após a 
validação da data de início.

2. Reembolso 
Reembolso das despesas efetuadas e pagas, 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

• Reembolso – ao longo do ano civil (periodicidade mínima trimestral)
• Reembolso Intermédio – no encerramento de cada ano civil

3. Reembolso do saldo final
Que vier a ser aprovado. Deve ser submetido até 45 dias após a conclusão da operação.

Fonte: Comunicação da data de início, da Execução Física e Financeira de uma operação +CO3SO 
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EXECUÇÃO FINANCEIRA – MODALIDADES DE PAGAMENTO (3/3)
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❖ O apuramento e validação da Execução Financeira é efetuado através da análise de Pedidos de Pagamento
apresentados pela entidade, e suportados pelos comprovativos de pagamento

❖ O conjunto de despesas não pode exceder os 30 meses, devendo estar incorridas e pagas até 30/12/2023

❖ O Reporte da execução financeira é assegurada pela entidade no Balcão 2020

Adiantamento de 15% 
do valor aprovado para 

o ano civil

Reembolsos (PR) 
pagos a 100% sobre 

as despesas 
apresentadas e pagas

Reembolso 
Intermédio (PRI) de 

encerramento do ano 
civil pago a 100% 

(deduzindo o 
adiantamento)

Saldo Final: 15% em 
função do grau de 

execução e 
cumprimento de 

resultados
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EXECUÇÃO FINANCEIRA – DESPESAS ELEGÍVEIS

Tipologia de Despesas Descrição

Encargos com Consultores • Remunerações e outras despesas de consultores

Encargos com pessoal afeto à operação • Remunerações pessoal interno e externo, incluindo encargos obrigatórios

Deslocações e estadias do pessoal afeto 
à operação

• 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
• Aquisição, elaboração e reprodução de recursos didáticos / técnicos
• Materiais consumíveis e bens não duradouros

Encargos gerais com a operação
• Energia, Água, Comunicações e as despesas gerais de manutenção de 

equipamentos e instalações (limite de 10% do investimento total do 
projeto)

47
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EXECUÇÃO FINANCEIRA

48

Fonte: Nota de esclarecimento sobre prestação de contas (Custos Operacionais), Lisboa 2020

1. Em Dados Execução

2. Selecionar o tipo de reembolso pretendido –
“Reembolso”, “Reembolso Intermédio” ou “Saldo”

3. Carregar no botão 
“Inserir Reembolso”
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EXECUÇÃO FINANCEIRA – TIPO DE PEDIDOS DE REEMBOLSO

49

1. Reembolso – no caso de prestação de contas ao longo do ano civil

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

O pedido de reembolso intermédio (que inclui o mês de dezembro) deve ser submetido até ao 31 de março do ano seguinte.

3. Saldo – no encerramento da operação

Para o último pedido de reembolso, escolher “saldo” – data de fim inserida no momento do registo, coincidindo com a data de fim 
da operação e que corresponde à data do ultimo documento de pagamento a receber.

Fonte: Nota de esclarecimento sobre prestação de contas (Custos Operacionais), Lisboa 2020
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EXECUÇÃO FINANCEIRA – INSERÇÃO DE DESPESAS (1/2)

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 template (excel) previamente descarregado; o 

documento é importado após preenchimento (a formatação dos campos do template não pode ser alterada)

Opção a) Adicionar despesas – inserir
nº de despesas do reembolso

Opção b) Importar despesas –
descarregar, preencher e importar
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EXECUÇÃO FINANCEIRA – INSERÇÃO DE DESPESAS (2/2)

Atenção: a formatação dos
campos do template não
pode ser alterada.

OPÇÃO A) ADICIONAR DESPESAS

OPÇÃO B) IMPORTAR DESPESAS
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EXECUÇÃO FINANCEIRA – PREENCHIMENTO DOCUMENTO DESPESAS

Sub-rubrica Deve ser selecionada a sub-rubrica aplicável conforme consta da candidatura aprovada

Nº conta contabilidade geral Conta contabilística em que foi lançada a despesa

N.º lançamento contabilidade geral N.º lançamento da despesa na contabilidade

N.º processo interno N/A

Descrição da despesa Preencher a descrição da despesa (ex: vencimento João Silva Fevereiro 2021)

Documento comprovativo da despesa:
• Nº documento
• Data

• Tipo de documento de despesa

• Nº do documento 
• Data de emissão do documento – Atenção: a data de um documento comprovativo de despesa tem que ser 

anterior ou igual à data de um documento comprovativo de pagamento
• Tipo de documento: selecionar o tipo de documento inserido: O – outro; R- recibo

Documento comprovativo de pagamento:
• Nº documento
• Data

• Tipo de documento de despesa

• Nº do documento
• Data de emissão do documento - Atenção: as datas de todos os documentos tem que ser anterior à data de 

fim do período de reporte do reembolso (docs despesa e pagamento)
• Tipo de documento: selecionar o tipo de documento inserido: TB – transferência bancária; O – outro

Identificação do fornecedor:
• Fornecedor estrangeiro
• NIF
• Identificação

Preencher os dados relativos ao fornecedor (ex: pessoa contratada / fornecedor comunicações):
• Fornecedor estrangeiro – S/N
• NIF do Fornecedor (ex: NIF João Silva / NIF Vodafone)
• Designação do fornecedor (ex: João Silva / Vodafone)

Valor do documento Valor total do documento inserido

Valor imputado ao reembolso Valor de reembolso solicitado respeitante ao documento em causa

Fonte: Experiência equipa FatorC
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EXECUÇÃO FINANCEIRA – PRÉ-SUBMISSÃO

Ao inserir pisco em Encerrar Reembolso, o SIFSE 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.

Ao inserir pisco em "Encerrar Reembolso para Gerar Amostra", o sistema procede à geração da amostra. A partir
deste momento já não é possível voltar atrás e alterar as despesas preenchidas.

Atenção: A despesa com os postos de trabalho têm que estar executadas e pagas.
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EXECUÇÃO FINANCEIRA – AMOSTRAGEM

Custos Reais - a amostra é composta por 30 documentos, os quais têm de ser evidenciados.
Na geração da amostra, é criado 
um espaço para a inserção (upload) 
de documentos.

Nota: não é possível submeter o reembolso se não tiver sido efetuado o upload de todos os documentos.

Evidências a inserir:

•Documento despesa

•Documento pagamento

Formato dos documentos:

• ZIP/RAR
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EXECUÇÃO FINANCEIRA – SUBMISSÃO

✓ O Pedido de Pagamento só poderá ser submetido pelo utilizador com perfil de Super-utilizador

✓ Para “Submissão” é necessário inserir o número do TOC, carregando de seguida no botão “Confirmar”

✓ É ainda necessário NIF + password das finanças da entidade beneficiária.

Inserir número do TOC / 
Contabilista certificado

Selecionar 
“Confirmar”
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EXECUÇÃO FINANCEIRA – OUTROS SEPARADORES

Identificação: deve ser identificado o mês a que reporta
a última despesa (mês do último documento
comprovativo de pagamento a inserir no PR)

Execução Física: quadro informativo com os
dados inseridos anteriormente em Ex. Física

Contratos: carregar contratos
referentes às despesas sujeitas ao
Código de Contratação Pública e
respetivas “check-lists”

Resultados Contratualizados: utilização exclusiva no Pedido de Saldo Final – o promotor
deverá prestar informação sobre o cumprimento dos indicadores contratualizados,
justificando de forma global os resultados obtidos com a operação e eventuais desvios.

Receitas: caso o projeto
seja gerador de receitas,
indicar montantes.

Execução Financeira: quadro informativo
dos registos das despesas inseridas

Documentos: pode ser submetida documentação complementar,
necessária à análise do PR. Aconselha-se a submissão de um breve relatório
de execução física no final de cada ano civil (formato zip/rar).
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PEDIDOS DE 
ALTERAÇÃO
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PEDIDOS DE ALTERAÇÃO

Pedido de Alteração (PA) através do Balcão 2020 – alteração: temporal, física ou financeira.

• Após a submissão, o beneficiário deve informar o GAL e a Autoridade de Gestão (CCDR-LVT)
• O PA é analisado e, após decisão, o beneficiário recebe uma notificação que origina um novo Termo de Aceitação
• Não deve ser apresentado mais do que um pedido de alteração em cada ano de execução
• A submissão de um PA bloqueia o sistema, impossibilitando a inserção de quaisquer dados até o processo estar concluído.

1. “Criar PA”. É  gerado um novo formulário com os dados da candidatura aprovada

2. menu “Identificação” deve 
apresentar fundamentação do PA e 
anexar documentos de suporte
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CONTRATAÇÃO 
PÚBLICA

59
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA

60

• 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 lógica 
concorrencial de mercado, designadamente por não terem fins lucrativos;

• Se enquadrem nos tipos de entidade referido no artigo 2.º do Código dos Contratos Públicos (CCP)

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

• Contratos individuais de trabalho
• Rendas de instalações
• Fornecimento de água

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

Fonte: DL n.º 18/2008, de 29 de Janeiro – alteração mais recente: Resol. da AR n.º 16/2020, de 19/03

Documentação sobre Contratação Pública no site Lisboa 2020: https://lisboa.portugal2020.pt/np4/333.html

https://lisboa.portugal2020.pt/np4/333.html
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA

61

% de financiamento público 
de cada organização

< 50% >= 50% 

Entidade NÃO Sujeita ao 
regime de Contratação Pública

Entidade Sujeita ao regime de 
Contratação Pública

“Entidades adjudicantes”

Despesas elegíveis não
sujeitas à Contratação Pública

(Contratos de Trabalho,
Rendas,

Fornecimento água)

Despesas elegíveis sujeitas à 
Contratação Pública

(restantes despesas)

Fonte: Guia sobre Procedimentos de Contratação Pública (2020), Rede DLBC Lisboa
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3 REGIMES DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA

• Ajuste Direto Simplificado

• Ajuste Direto Regime Geral

• Consulta Prévia

CONTRATAÇÃO PÚBLICA – REGIMES

62

Na submissão de cada pedido de reembolso através do Balcão 2020, é necessário identificar os 
procedimentos de contratação pública subjacentes às despesas a submeter.

Fonte: Nota de esclarecimento sobre prestação de contas (Custos Operacionais), Lisboa 2020
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Ajuste direto simplificado - São condições obrigatórias do ajuste direto simplificado:

CONTRATAÇÃO PÚBLICA - AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO (1/2)

63

✓ Valor inferior ou igual a 5.000€ e 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.

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”.

Fonte: Guia sobre Procedimentos de Contratação Pública (2020), Rede DLBC Lisboa
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA - AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO (2/2)
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Fonte: Guia sobre Procedimentos de Contratação Pública (2020), Rede DLBC Lisboa

Processo Ajuste Direto Simplificado

1. Consulta Preliminar / Pedido de Orçamentos

2. Apresentação de respostas

3. Análise e avaliação de respostas

4. Decisão de Contratar / Adjudicação

4.1. Notificação da decisão de Adjudicação (todos os proponentes)

4.2. Notificação para apresentação dos documentos de Habilitação

4.3. Apresentação dos documentos de Habilitação
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Ajuste direto regime geral - São condições obrigatórias do ajuste direto regime geral:

CONTRATAÇÃO PÚBLICA - AJUSTE DIRETO GERAL (1/2)
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✓ Valor superior a 5.000€  e inferior a 20.000€

✓ Comprovativo do envio dos convites aos fornecedores (pelo menos a 1). Os convites deverão ser enviados 
obrigatoriamente por correio eletrónico com o seguinte conteúdo mínimo: 

• Descrição sucinta dos bens ou serviços a adquirir 
• Preço máximo que o adquirente se propõe pagar 
• Critérios de avaliação das propostas, mesmo o do preço mais baixo
• Data e hora limite para entrega da proposta (prazo mínimo de 6 dias seguidos) 
• Solicitação clara que o preço total proposto deve ser sem IVA mas que deve ser indicada a taxa aplicável 

✓ Propostas recebidas devem ser obrigatoriamente recebidas por correio eletrónico 

✓ Relatório de análise e avaliação das propostas, onde fique evidenciada a correta aplicação dos critérios de avaliação 
estabelecidos, com decisão de adjudicação 

✓ Comunicação enviada a todos os concorrentes, por correio eletrónico, com a indicação de quem foi o adjudicatário

Fonte: Guia sobre Procedimentos de Contratação Pública (2020), Rede DLBC Lisboa
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA - AJUSTE DIRETO GERAL (2/2)
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Fonte: Guia sobre Procedimentos de Contratação Pública (2020), Rede DLBC Lisboa

Processo Ajuste Direto Regime Geral

1. Consulta Preliminar / Pedido de Orçamentos

2. Decisão de Contratar

2. Envio de Convite (e caderno de encargos, caso aplicável) ao concorrente

3.1. Pedidos de Esclarecimentos e deteção de erros e omissões

3.2. Prestação de esclarecimentos e resposta erros e omissões

4. Apresentação de proposta

5. Esclarecimentos sobre a proposta

6. Projeto de Decisão de Adjudicação

7. Decisão de Adjudicação

8. Notificação da decisão de Adjudicação

8.1. Notificação para apresentação dos documentos de Habilitação

8.2. Apresentação dos documentos de Habilitação

9. Contrato

10. Relatório de Formação do Contrato
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Consulta Prévia - São condições obrigatórias do ajuste direto simplificado:

CONTRATAÇÃO PÚBLICA - CONSULTA PRÉVIA (1/2)
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✓ Valor superior a 20.000€ e inferior a 75.000€
✓ Decisão de contratação por parte da Direção da entidade, demonstrada através da respetiva ata, informação interna ou outro 
✓ Comprovativo do envio dos convites aos fornecedores (pelo menos a 3), enviados obrigatoriamente por correio eletrónico com:

• Descrição sucinta dos bens ou serviços a adquirir com remissão para o caderno de encargos, com o preço máximo que o 
adquirente se propõe pagar

• Critérios de avaliação das propostas, mesmo o do preço mais baixo
• Data e hora limite para entrega da proposta (prazo mínimo de 6 dias seguidos)

✓ Propostas recebidas obrigatoriamente por correio eletrónico
✓ Relatório Preliminar da fase de consulta ao mercado, com indicação do concorrente a contratar e o preço de aquisição, que será 

enviado a todos os fornecedores convidados, para se pronunciarem em 3 dias úteis;
✓ A comunicação enviada a todos os concorrentes, por correio eletrónico, indicando, se aplicável, a eventual alteração inicial da 

ordenação das propostas
✓ Relatório Final: a segunda análise das reclamações, eventualmente recebidas, e a decisão que sobre elas recaírem
✓ A decisão de contratar o concorrente selecionado, demonstrada através da ata assinada por quem tenho competências estatutárias
✓ A comunicação enviada a todos os concorrentes, por correio eletrónico, com a  indicação de quem foi o adjudicatário
✓ Se aplicável, o contrato de fornecimento de bens ou serviços elaborados com base no caderno de encargos e da proposta adjudicada, 

devidamente assinado pelas partes.

Fonte: Guia sobre Procedimentos de Contratação Pública (2020), Rede DLBC Lisboa
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA - CONSULTA PRÉVIA (2/2)
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Fonte: Guia sobre Procedimentos de Contratação Pública (2020), Rede DLBC Lisboa

Processo Consulta Prévia

1. Decisão de Contratar
2. Envio de Convite a todos os concorrentes

2.1. Pedidos de Esclarecimentos e deteção de erros e omissões

2.2. Prestação de esclarecimentos e resposta erros e omissões
3. Apresentação de propostas

4. Esclarecimentos sobre as propostas
5. Relatório Preliminar

5.1. Notificação para Audiência Prévia dos concorrentes

6. Relatório Final
7. Projeto de Decisão de Adjudicação

8. Decisão de Adjudicação

8.1. Notificação da decisão de Adjudicação (todos os concorrentes)

8.2. Notificação para apresentação dos documentos de Habilitação
8.3. Apresentação dos documentos de Habilitação

9. Contrato
10. Relatório de Formação do Contrato
11. Relatório de Execução do Contrato
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA – LISTA DE CONTRATOS 
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Nos pedidos de reembolso pode ser necessário identificar os procedimentos de contratação pública subjacentes
às despesas apresentadas.

Recomenda-se, assim, a construção de uma lista de contratos, onde devem constar:

• Nº de Procedimento

• Tipo de procedimento

• Designação do contrato

• Data de lançamento do procedimento

• Preço Base

• Data de adjudicação

• NIF e denominação do Fornecedor

• Valor de adjudicação

No final do fecho de contas do projeto, o POR Lisboa exigirá o preenchimento de uma tabela com a relação de todos os contratos 
existentes.
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Obrigado!
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FatorC - Capital para o Desenvolvimento Local

Equipa: Cristina Duarte | Filipa Fernandes | João Galveia

CONTACTOS
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(+351) 914 175 790

fatorc@fatorc.pt

www.fatorc.pt


