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PERGUNTAS FREQUENTES 

 

 

Nota:  

 

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. 
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Tema Questão Resposta 

Montante aprovado 
em candidatura 

No Balcão 2020, a aprovação da candidatura ao 
+CO3SO EMPREGO Urbano refere o apoio de apenas 
40.000€, quando o valor para o qual a organização 
se candidatou foi de 80.000€. Qual o motivo? 

O montante aprovado em sede de candidatura foi de 80.000€, sendo 
financiado a 100%. O financiamento provém de duas fontes: do Fundo 
Social Europeu, que financia 50%, e do Orçamento de Estado, que 
financia os restantes 50%.  
O valor sinalizado constante no Balcão em "Apoio Total" diz respeito 
apenas ao FSE, portanto a 50% (são as configurações do Balcão 2020). 
Os pagamentos consequentes dos pedidos de reembolso seguirão a 
mesma lógica, razão pela qual serão enviadas sempre duas transferências 
com o mesmo valor, as quais perfazem os 100% dos montantes 
aprovados. 

Aprovação 
candidatura 

A receção da notificação de decisão de aprovação de 
uma candidatura, significa que a contratação do 
recurso humano proposto foi aprovada?  
É possível efetuar o download do Termo de aceitação 
do Balcão 2020? 

A aprovação de uma determinada candidatura significa que, para o(s) 
posto(s) de trabalho proposto(s), foram aprovadas as elegibilidades 
constantes do aviso e regulamentação associada. 
A notificação da decisão e o Termo de Aceitação são enviados por correio 
e deverão ser assinados pelo beneficiário e devolvidos, pela mesma via, à 
CCDR-LVT. A digitalização do Termo de aceitação é aconselhada, de modo 
a ser reservada uma cópia.  

Termo de Aceitação Em que momento é enviado o Termo de Aceitação? 

A CCDR envia, por correio, o Termo de Aceitação para ser assinado e 
devolvido pelo mesmo meio em que é recebido. O Termo de aceitação 
deve estar devidamente assinado e reconhecido na qualidade de quem 
tem poderes para o ato. 
Nos termos do n.º 3 do artigo 10.º do RE ISE, cada Termo de Aceitação 
deverá ser submetido no prazo máximo de 30 dias úteis a contar da data 
da respetiva notificação da decisão. 

Termo de Aceitação 
Quais são os próximos passos após o envio do Termo 
de aceitação?   

Após o envio do Termo de Aceitação, deve ser consultada a candidatura 
no Balcão 2020 e inserido /confirmado o IBAN para efeitos de pagamento 
dos reembolsos. 
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Deverá ser comunicada a data de início do projeto, para a receção do 1º 
adiantamento. A data de início do projeto deverá corresponder à 1ª 
contratação ou, no caso de criação do próprio emprego, à data de criação 
do próprio emprego. 
A comunicação da data de início deverá ser feita na área do SIFSE, na 
conta corrente do Balcão 2020 – execução: comunicação da data de 
início, anexando o 1º contrato de trabalho, no caso de criação de postos 
de trabalho ou, no caso ENI/criação do próprio emprego, o comprovativo 
de início de atividade. 
Após a validação da data de início comunicada, o beneficiário irá receber 
o 1º adiantamento que correspondente a 15% do valor total aprovado 
por ano civil, sendo a transferência feita para o NIB indicado. 
Para efeitos de pedidos de pagamento posteriores, ou seja, no momento 
de submissão do pedido de reembolso, será ainda necessário, além do 
contrato de trabalho, o documento comprovativo das condições de 
contratação que conduziram ao apoio, nomeadamente a inscrição no IEFP 
nas condições previstas. 

Termo de Aceitação 
Em situações de isolamento profilático é possível 
efetuar a assinatura digital no Termo de Aceitação? 

A Assinatura do Termo de aceitação não poderá ser digital; deverá ser 
assinado à mão. Bastará uma declaração no final do anexo ao Termo de 
Aceitação a dizer que reconhece a assinatura e os advogados poderão 
efetuar o reconhecimento da assinatura. 

Postos de trabalho 

Para o posto de trabalho aprovado, pretende-se 
contratar um recurso humano cujo perfil se enquadra 
na tipologia b4 do aviso, “Pessoas que não tenham 
registos na segurança social como trabalhadores por 
conta de outrem, nem como trabalhadores 
independentes nos 6 meses anteriores à 

No caso de contratação de pessoas que não tenham registos na 
segurança social como trabalhadores por conta de outrem, nem como 
trabalhadores independentes nos 6 meses anteriores à contratação, esses 
devem apresentar uma Declaração da Segurança Social ou extrato da 
conta corrente da Segurança Social Direta, atestando a inexistência de 
remunerações nos 6 meses que antecedem a contratação. 
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contratação.” Que documentos são necessários 
apresentar para comprovar esta situação? 

Posto de trabalho 
A pessoa que ocupa um posto de trabalho pode ser 
substituída, por exemplo, se rescindir o seu contrato? 

O trabalhador deve ser substituído, nas condições previstas no artigo 21.º 
do Regulamento +CO3SO (Portaria nº 52/2020, de 28 de fevereiro, a sua 
redação atual), sob pena de ser aplicável uma redução ou a revogação 
total do financiamento. 

Postos de trabalho 
É possível efetuar as admissões inscritas em sede de 
candidatura antes da assinatura do Termo de 
aceitação? 

A contratação de pessoas para os postos de trabalho é admissível a partir 
da data de submissão da candidatura. A 1ª contratação deverá coincidir 
com a data de início do projeto. 

Postos de trabalho 

Tendo a candidatura já sido aprovada no Balcão 
2020, mas não tendo ainda recebido o Termo de 
Aceitação, é possível dar início às contratações para 
os postos de trabalho propostos? 

A contratação pode ser feita desde a data de submissão da candidatura, e 
mesmo não tendo ainda recebido e assinado o Termo de Aceitação, 
sabendo que a proposta é de aprovação, poderá proceder à contratação. 
As pessoas a contratar deverão estar enquadradas nos requisitos do 
ponto 2 do Aviso de Candidatura (Tipologia das operações e modalidade 
de candidatura). 

Postos de trabalho 
É possível iniciar a contratação de pessoas para os 
postos de trabalho aprovados antes de dar início de 
atividade no Balcão 2020? 

A contratação de pessoas para os postos de trabalho pode ser realizada 
antes de dar início no Balcão 2020. Quando for descrito o início de 
atividade no Balcão 2020, dever ser referida como data de início a data da 
contratação. 

Postos de trabalho 

É possível recorrer a outro financiamento para a 
aprovação de outros postos de trabalho do mesmo 
projeto, que não os descritos na candidatura do + 
CO3SO Emprego Urbano? 

Sim é possível, desde que não seja para os mesmos postos de trabalho, 
uma vez que não é elegível duplo financiamento. 

Posto de trabalho 

Para a contratação de um novo funcionário, é possível 
que seja efetuado um contrato inicial a termo, antes 
da aprovação da candidatura e, caso a candidatura 
seja aceite, se efetue a alteração ao contrato para 
sem termo, condição elegível do aviso? 

No aviso + CO3SO Emprego Urbano, no seu ponto 10.4 alínea b) e no artigo 
6ª nº 2 do regulamento + CO3SO (tipologia da operação) é feita referência 
a que " São elegíveis os contratos de trabalho sem termo, desde que 
celebrados após a apresentação da candidatura". Nesse sentido, não é 
possível efetuar o contrato a termo no momento anterior à aceitação da 
candidatura e posteriormente a sua alteração para sem termo.  
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Alterações à 
Tipologia dos 
Postos de trabalho 

Em sede de candidatura foram aprovados 2 postos 
de trabalho para o Sexo Masculino. É possível alterar 
para o sexo Feminino, mantendo a tipologia do posto 
de trabalho inicial "Desempregados inscritos há pelo 
menos 2 meses no IEFP <= 29 anos ou >45 anos"? 

As alterações que afetem os requisitos considerados na admissão e na 
avaliação de mérito da operação, apenas excecionalmente poderão ser 
autorizadas e desde que não contendam com os requisitos de 
elegibilidade ou o cumprimento das obrigações, nem ponham em causa o 
tratamento equitativo dos proponentes de candidaturas apresentadas no 
mesmo concurso/fase. 

Alterações à 
Tipologia dos 
Postos de trabalho 

Decorrente da fase de pesquisa de perfis de 
colaboradores para o projeto, verifica-se que face 
aos perfis aprovados em sede de candidatura, um 
deles não se enquadra na tipologia aprovada. Existe 
algum constrangimento em alterar o perfil dos 
postos de trabalho? 

As alterações que afetem os requisitos considerados na admissão e na 
avaliação de mérito da operação, apenas excecionalmente poderão ser 
autorizadas e desde que não contendam com os requisitos de 
elegibilidade ou o cumprimento das obrigações, nem ponham em causa o 
tratamento equitativo dos proponentes de candidaturas apresentadas no 
mesmo concurso/fase. 

Alterações à 
Tipologia dos 
Postos de trabalho 

Na seleção de candidatos para um dos postos de 
trabalho do projeto, o candidato enquadra-se na 
tipologia do ponto 2.2, alínea b.3 iv) “Pessoa que 
integre família monoparental”. No entanto, na 
declaração apresentada pelo candidato, apenas faz 
referência ao desemprego. O IEFP informou não 
poder emitir uma declaração especifica para esta 
tipologia. Como deve ser efetuada a comprovação 
desta situação? 

No caso de contratações de pessoas enquadradas no requisito da 
tipologia b3), a comprovação poderá ser efetuada, requerendo uma 
declaração da Junta de Freguesia, com a composição do agregado 
familiar. Por vezes o Centro de Emprego também tem esse registo.  
A CCDR irá efetuar a validação dessa informação no momento do pedido 
de reembolso. 

Alterações ao 
projeto 

Podem ser feitas alterações ao projeto durante a 
execução? 

Constitui obrigação dos beneficiários comunicar as alterações ou 
ocorrências relevantes que ponham em causa os pressupostos relativos à 
aprovação do projeto, em momento prévio, exceto quando tal não seja 
possível, em qualquer caso, antes da conclusão física da operação. Em 
regra, as alterações deverão ser formalmente apresentadas através de 
pedidos de alteração registados no Balcão 2020. As alterações da 
operação que afetem os requisitos considerados na admissão e na 
avaliação de mérito da operação, apenas excecionalmente poderão ser 
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autorizadas e desde que não contendam com os requisitos de 
elegibilidade ou o cumprimento das obrigações, nem ponham em causa o 
tratamento equitativo dos proponentes de candidaturas apresentadas no 
mesmo concurso/fase. 

Data de início da 
operação 

O projeto tem previsto como data de início o dia 
1/1/2021 e o Termo de Aceitação foi enviado no dia 
18/12/2020. Os 90 dias úteis são contados a partir 
desta última data? 

De acordo com o ponto 8 do Aviso do +CO3SO, “Nos termos do previsto 
no artigo 12.º -A do REISE, os beneficiários das operações aprovadas no 
âmbito deste 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.”  

Localização 
geográfica 

É exigível que as contratações sejam de pessoas 
desempregadas residentes nas freguesias do Aviso? É 
permitido contratar pessoas noutros concelhos desde 
que o local de trabalho seja o previsto em sede de 
candidatura e cumpram os requisitos de 
elegibilidade? 

A contratação fora das freguesias (Alcabideche e São Domingos de Rana) 
é elegível. No entanto, esta opção poderá alterar a pontuação de mérito 
no critério de seleção C.2, consoante a resposta dada em sede de 
candidatura, uma vez que é valorizada a contratação local, alterando 
assim também a pontuação final. É elegível caso não se verifique uma 
alteração significativa da pontuação, e não coloque o apoio em causa.  

Pedidos de 
reembolso 

Quem é elegível para efetuar os pedidos de reembolso 
no Balcão 2020? 

Os pedidos de reembolso poderão ser submetidos pelo beneficiário ou 
pelo TOC. De qualquer modo, no fim do procedimento terá de ser indicado 
o nº do TOC. 

Pedidos de 
reembolso 

O pagamento FSE é efetuado de uma só vez com a 
evidência da criação do posto de trabalho? 

Não. Com o início da operação e no reinício de cada ano civil é pago um 
adiantamento de 15% sobre o valor aprovado para o respetivo ano civil. Os 
pagamentos serão depois efetuados com base das despesas efetuadas e 
pagas apresentadas em cada pedido de reembolso (custos diretos dos 
postos de trabalho). Ao valor de custos diretos apurado em cada pedido de 
reembolso acresce o montante resultante da aplicação da taxa fixa de 40%. 

Pedidos de 
reembolso 

Com que periodicidade devem ser apresentados os 
pedidos de pagamento por parte dos Beneficiários? 

Decorre da alínea e) do artigo 18.º do Regulamento do +CO3SO que os 
beneficiários devem apresentar os pedidos de reembolso com 
periodicidade mínima trimestral. Os beneficiários devem submeter 
eletronicamente, no Balcão 2020, os dados físicos e financeiros requeridos 
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pelo sistema de informação [f. alínea e) do artigo 18.º do Regulamento 
+CO3SO]. 

Pedidos de 
reembolso 

Quantos pedidos de pagamento se pode solicitar por 
candidatura? 

Além dos adiantamentos de 15 %, o beneficiário pode submeter os 
reembolsos que entender justificados no decurso da operação, com uma 
periodicidade mínima trimestral, como decorre da alínea e) do artigo 18.º 
do Regulamento do +CO3SO. 

Pedidos de 
reembolso 

Quais os documentos que um ENI deve entregar para 
comprovar o pagamento da sua remuneração? 

Embora isso não decorra de exigências da legislação fiscal ou do regime 
contributivo, o apoio pelo +CO3SO exige que o ENI demonstre que aufere 
uma remuneração base que não poderá ser inferior a 1 IAS. Para o efeito, 
terá de: - efetuar o registo contabilístico das remunerações; - deter conta 
bancária especifica afeta exclusivamente à atividade e distinta de conta 
bancária pessoal; - apresentar os comprovativos das despesas e respetiva 
quitação (recibo de remuneração, transferência bancária da remuneração 
e extrato bancário; guias de processamento das contribuições para a 
Segurança Social e comprovativo do respetivo pagamento, quando 
aplicável; processamento e pagamento da retenção de IRS, quando 
aplicável). 

Elegibilidade das 
despesas 

É possível efetuar um pedido de reembolso em que o 
montante solicitado por mês é inferior ao 
orçamentado? 

O pedido de reembolso poderá ser solicitado para um valor inferior ao  
orçamentado. Será sobre esse valor que irá incidir o pagamento. 

Elegibilidade das 
despesas 

É necessário submeter despesas que se prevê que 
sejam cobertas pelos 40% dos custos simplificados? 
Ou deve ser submetida informação relativa a essas 
despesas no Balcão 2020? 

A submissão de informação relacionada com as despesas previstas para os 
40% dos custos simplificados, não é necessária no momento de submissão 
do pedido de reembolso. No Balcão 2020, apenas devem ser submetidas 
as despesas previstas com a remuneração com o posto de trabalho e, sobre 
esse valor, o sistema irá efetuar o cálculo automático dos 40%. 

 


