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PERGUNTAS FREQUENTES 

 

 

Notas:  

 

Este é um documento construído pela equipa FatorC com objetivo de compilar as perguntas dos candidatos e respostas da equipa, sendo frequentemente 

atualizado. Este documento não foi oficialmente validado pela CCDR-LVT. Os candidatos podem confirmar as respostas com base na regulamentação 

associada e/ou junto da CCDR-LVT. 

 

 

Atualizado a 25 de Março de 2021 
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Tema Questão Resposta 

Termo de 
Aceitação 

As assinaturas a colocar no termo de aceitação têm de 
ser reconhecidas pelo notário? Estando neste momento 
(estado de emergência) os notários fechados os prazos 
de entrega mantêm-se? 

O Termo de Aceitação terá que ser assinado e a assinatura reconhecida. É 
suficiente que seja anexada uma declaração no final do Termo de Aceitação, 
referindo que a pessoa que assina tem poderes legais para o efetuar. Os 
advogados têm conhecimento sobre como efetuar o reconhecimento da 
assinatura.  

Termo de 
Aceitação 

No Termo de Aceitação é referida a contabilidade 
simplificada ou organizada. Pode a Associação 
apresentar contabilidade simplificada? 

A contabilidade da Associação tem que ser organizada. 

Termo de 
Aceitação 

Da documentação recebida, consta a notificação da 
decisão de aprovação, o Termo de Aceitação e os 
respetivos anexos. É necessário devolver toda a 
documentação assinada e autenticada ou só parte 
dela? 

Toda a documentação deverá ser devolvida assinada e autenticada.  

Saldo Final 

Considerando a contagem dos 45 dias úteis para a 
apresentação do saldo final, deve ser assumido que o 
projeto deverá terminar em outubro, de modo que as 
despesas sejam pagas até 31.12.2023? 

As despesas devem estar incorridas e pagas até 31/12/2023. 

Regras de 
Comunicação 

 Um contrato de trabalho que já existia previamente à 
submissão da candidatura, e portanto não 
apresentando menção ao apoio dos fundos, deve ser 
alterado (efetuando uma adenda ao contrato)? 

Para novos contratos, é necessária a menção ao apoio dos fundos de acordo 
com as regras de comunicação constantes nos respetivos guias de apoio, a 
consultar no website do POR Lisboa 2020: 
https://lisboa.portugal2020.pt/np4/http://lisboa.portugal2020.pt/np4/http://lis
boa.portugal20 20.pt/np4/184.html. 
Para os contratos já existentes antes da submissão da candidatura, não é 
necessário efetuar alterações.  
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Recursos 
Humanos 

Na candidatura aprovada, a afetação ao projeto de 
um determinado RH é de 100%. É possível, no 
momento de registo do contrato desse RH no Balcão 
2020, alterar a % de afetação e o valor do contrato, 
mantendo contudo, o valor aprovado em candidatura 
a atribuir ao RH?  

A alteração é possível. O beneficiário poderá apresentar um documento que 
mencione a alteração referida e submetê-lo no próximo pedido de 
reembolso, no separador “Documentos”. 

Recursos 
Humanos 

No orçamento aprovado em candidatura com 2 RH, é 
possível que para um dos RH que apresentava um 
determinado salário base este seja aumentado, sendo 
que para num outro RH o valor do salário seja 
reduzido, não se alterando o valor total na rubrica de 
custos com pessoal? 

As alterações ao valor dos Recursos Humanos são permitidas, não sendo 
necessário a apresentação de um pedido de alteração, desde que essas 
alterações sejam coerentes com o projeto e não alterem o valor final 
aprovado.   

Recursos 
Humanos 

Sendo o valor do subsídio de alimentação que a 
organização pretende pagar superior ao elegível 
(4,77€), no momento de submissão dos pedidos de 
reembolso o que deve declarado/imputado? Serão 
pedidos os documentos originais? 

No pedido de reembolso (PR), deverá ser preenchida uma tabela com o 
valor total das despesas e o valor das mesmas a imputar ao projeto – no 
template (disponível no Balcão) a preencher em cada PR, existem colunas 
específicas para declarar os respetivos valores.  
A documentação a submeter no Balcão 2020 deve ser digitalizada. Não há 
obrigatoriedade de envio de originais. 

Recursos 
Humanos 

Caso um dos RH previstos entre em licença de 
maternidade durante o projeto, é possível ser 
substituído por outro RH durante esse tempo? 

A substituição do Recurso Humano pode ser feita por qualquer colaborador 
interno, desde que não faça parte dos Órgãos Sociais, impedimento referido 
no art. 17º (alínea h) da Portaria 60-A.  
Não é obrigatório fazer uma adenda ao contrato da pessoa que substitui; no 
entanto, deve ser inserido na Execução Física (no Balcão 2020), no respetivo 
separador, a informação solicitada sobre este RH substituto, indicando 
nomeadamente o tempo em que está ativo no projeto. Durante a análise 
dos pedidos de reembolso respeitantes a este período, poderá ser solicitado 
o contrato do RH em causa. 
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Pedidos de 
Reembolso 

Que documentos comprovativos devem ser submetidos 
no Balcão 2020 para os Pedidos de Reembolso? 

Na submissão dos pedidos de reembolso devem ser submetidos o documento 
comprovativo de despesa (ex: recibos de vencimento), comprovativo de 
pagamento (ex: comprovativo de transferência) e o extrato bancário. 

Pedidos de 
Reembolso 

Qual a periodicidade dos pedidos de reembolso 
aconselhada? Os pedidos de reembolso deverão ser apresentados de 3 em 3 meses. 

Pedidos de 
reembolso 

Existem avisos que obrigam à existência de um centro 
analítico do projeto. É necessário no âmbito desta linha 
de financiamento? 

Não é necessário. 

Execução Física Como se justificam as ações do projeto no Balcão 2020?  
A Execução Física deve ser acompanhada por evidências consoante as 
atividades realizadas (fotografias, fichas assinadas pelos beneficiários, fichas 
de presença, troca de emails, etc.). 

Data de início 
do projeto 

É possível iniciar o projeto a 1/fev, apresentando o 
contrato de arrendamento que foi iniciado nessa data, 
não tendo ainda assinado o Termo de Aceitação? 

O início de atividade pode ser anterior à data de assinatura do Termo de 
Aceitação; no limite, desde a data de submissão da candidatura. 

Pagamento de 
Despesas 

Se o valor de uma despesa incorrida ultrapassar o valor 
previsto no orçamento aprovado em sede de 
candidatura, pode ser pago?  

Sim, desde que haja verba disponível na mesma rubrica e não se traduza em 
alterações significativas ao projeto. 

Transferência 
de verbas 
entre anos civis 

Se sobrar verba do ano transato, este pode ser 
acumulado ao valor de adiantamento do ano seguinte?  

A verba remanescente de um determinado ano é efetivamente transferida 

para o ano seguinte; no entanto, como houve adiantamento desse montante, 

não poderá haver novo adiantamento. Esta situação apenas ocorrerá caso 

haja lugar a um pedido de alteração (PA) e consequentemente a 

ajustamentos de adiantamentos. 

Ex: caso seja submetido pelo beneficiário um Pedido de Alteração, no qual se 
reforça o segundo ano de projeto com a verba não executada do primeiro 
ano, pode haver um adiantamento apenas relativo ao montante programado 
inicialmente para o segundo ano. 

 


