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ESTA DOCUMENTO NÃO DISPENSA A LEITURA 

INTEGRAL DE TODOS OS DOCUMENTOS 

ASSOCIADOS AO PAPN, DISPONÍVEIS NO 

WEBSITE DO FATORC E PORTUGAL 2020
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AGENDA
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1. Registo e Acesso ao Balcão 2020

2. Preenchimento dos Campos do Formulário de Candidatura

3. Documentos a anexar à Candidatura
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1. REGISTO CANDIDATURA/ OPERAÇÃO – BALCÃO 2020
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APRESENTAÇÃO CANDIDATURAS| REGISTO/AUTENTICAÇÃO BALCÃO 2020
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O Registo/Autenticação no Balcão 2020 começa com os dados da Entidade

Senha Portal Finanças 
(A Alterar depois)

NIPC 

1. Selecionar Registe-se  2. Selecionar a Forma de Autenticação 3. Inserir dados de NIPC e Senha Acesso

4. Selecionar iniciar Sessão
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APRESENTAÇÃO CANDIDATURAS| REGISTO/AUTENTICAÇÃO BALCÃO 2020
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O Registo do Utilizador/Atribuição de Perfil de Utilizador

2

1. Gestão de Utilizadores: para além de 
efetuar a autenticação e registo da entidade 
beneficiária, também deve registar-se, pelo 
menos, uma pessoa individual com o perfil 
de Super-Utilizador, associada à entidade. 

5. Email < aceitação de convite < criação de nova senha < autenticação com dados Autoridade Tributária < confirmação

2. Selecionar Inserir

3. Atribuir um perfil ao novo 
utilizador (pelo menos um 
super-utilizador), inserir o NIF 
e o email desse utilizador

4. Selecionar Gravar
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APRESENTAÇÃO CANDIDATURAS| REGISTO E ACESSO AO BALCÃO 2020
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Senha criada pelo próprio utilizador

Selecionar Iniciar 
Sessão

NIF do Utilizador 
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BALCÃO 2020| MENU ENTIDADE
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Dados da Entidade: preenchimento referente 
à Identificação; Contactos; Caraterização do 
Beneficiário

Consulta do Histórico: todas as alterações aos 
dados da Entidade no Balcão 2020

xxxxxxxxxxxxxxxx



www.fatorc.pt

Selecionar “Programa de apoio à Produção Nacional – GAL FatorC” e “Nova Candidatura”

REGISTO CANDIDATURA / OPERAÇÃO
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2. 
Caracteriz

ação

2. 
Caracterizaçã

o
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2. Preenchimento dos Campos do Formulário de Candidatura
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FORMULÁRIO – ETAPAS DA CANDIDATURA

1. Identificação 
da operação

2. 
Caracterização

3. Beneficiário
4. 

Financiamento

5. Plano de 
investimento

6. Indicadores
7. Informação 

Complementar 

8. Documentos 

9. Resumo 

11

Separadores da candidatura a preencher

Etapas e separadores da candidatura no balcão:

1. Identificação – identificar beneficiário e ações e descrever 
objetivos da operação;

2. Caracterização – caracterizar operação em termos de 
território, CAE, natureza do investimento, articulação com 
outros programas;

3. Beneficiário – única opção: entidade registada
4. Financiamento – indicar a forma de financiamento da 

operação (indicar custos, receitas, investimento elegível e 
não elegível, etc.);

5. Plano de investimento – descrever investimento de acordo 
com as tipologias elegíveis previstas;

6. Indicadores – descrever o nº de postos de trabalho que se 
pretende manter;

7. Informação complementar – N/A;
8. Documentos –para anexar os documentos necessários
9. Resumo – apresentada toda a informação preenchida; 

antes da submissão.
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FORMULÁRIO – IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO (1/2)
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❖ Os formulários obedecem a um preenchimento passo a passo, conforme separadores abaixo.
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FORMULÁRIO – IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO (2/2) 
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❖ Preencher todos os campos de identificação da operação -
Limite de 3000 caracteres em quase todos os campos

• Campo “Resumo” – Limite de 450 caracteres

• Botão “Seguinte” - guarda a informação preenchida nos 
campos. Informação fica guardada temporariamente.

❖ A Memória descritiva (anexo E) complementa o formulário –
dando coerência aos restantes elementos da candidatura e 
permitindo identificar física e temporalmente o objetivo da 
operação.
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❖ Localização da Operação → Selecionar opção “Georreferenciação”. Atenção: Apenas freguesias do FatorC são elegíveis
❖ Natureza do investimento → Selecionar a natureza do investimento. Se se enquadrar em mais do que 1 tipo, referir o 

investimento com maior peso.
❖ CAE → inserir o(s) CAE(s) elegíveis associados à atividade e a % de cada CAE no projeto

FORMULÁRIO – CARACTERIZAÇÃO (1/2) 

❖ Referir o investimento 
elegível a realizar em cada 
localização (expresso em %)
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❖ Selecionar a natureza do 
investimento. 

❖ Referir o CAE(s) e 
% 

❖ Selecionar 
Georreferenciação para 
descreve a localização do 
investimento

❖ Utilização económica – Sim
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❖ Medidas de publicidade → obrigatório publicitar ações cofinanciadas previstas
❖ Articulação com outras operações ou programas → apenas projetos já aprovados com financiamento contratualizado

FORMULÁRIO – CARACTERIZAÇÃO (2/2) 

15
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FORMULÁRIO – BENEFICIÁRIOS  
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❖ Beneficiários → Se a sua Empresa já contar na tabela abaixo -> clicar em “Seguinte”
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FORMULÁRIO – FINANCIAMENTO (1/3) 

Custo total - CT (1)

Investimento não elegível (2)

Investimento elegível não 
comparticipado (3)

Investimento elegível (1-2-3)

17

I.N.E.- Artº 11º da Portaria 105-A/2017 (ex: bens em estado de 
uso) ou que excedam os limites do investimento em causa

CT - Total das despesas associadas à concretização da operação 
(as quais representam um custo para a empresa)

• Investimento elegível – CT – I.N.E – I.E. N. C. 
• Indicar:

• A parte comparticipada pelo FEDER (contribuição 
comunitária); 

• Parte não comparticipada - detalhar as fontes de 
financiamento – capitais próprios (mínimo 10%) + 
capitais alheios.

I.E. não comparticipado: que sendo elegível não será 
comparticipado por existirem limites (ex: obras, estudos, etc)
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FORMULÁRIO – FINANCIAMENTO (2/3)
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▪ Para os campos em que não há dados a preencher, deverá 
preencher-se com “0” para se poder avançar.

▪ Projeto gerador receitas: definido no artigo 55.º do 
Regulamento (CE) 1083/2006, só é aplicável caso estejam 
reunidas as seguintes condições: sejam cofinanciadas pelo 
FEDER ou Fundo de Coesão; tenham um custo total superior 
a 1 milhão de euros; não estejam sujeitas às normas sobre 
auxílios estatais na aceção do artigo 107.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (TFUE).

▪ Contribuição comunitária - Valor correspondente ao FEDER

▪ Contribuição privada – preencher 
▪ Capitais próprios  - mínimo 10% do total elegível
▪ Restantes 

▪ Contribuição pública nacional: o PAPN não admite 
contribuição pública nacional. Preencher com “0”. 

❖ Os Valores inscritos serão transportados para o 
separador seguinte - Plano de Investimento.
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FORMULÁRIO – FINANCIAMENTO (3/3)
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FORMULÁRIO – PLANO DE INVESTIMENTO (1/3)

Repartição do investimento por componente

Repartição anual do investimento por fonte de financiamento

Repartição anual do investimento privado por fonte de financiamento
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❖ O Separador Plano de Investimento, obriga à repartição do Investimento proposto por componentes (conforme 
descrito no separador Orçamento da Memória descritiva – ANEXO E).

❖ O investimento terá que ser repartido anualmente por fonte de financiamento.
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FORMULÁRIO – PLANO DE INVESTIMENTO (2/3)
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❖ Repartir o plano de investimentos por componentes 

Detalhar as várias componentes do 
investimento por:
- Investimento Elegível 
- Investimento Não Elegível 
- Investimento Elegível não Comparticipado

O total das componentes deve totalizar o 
total do investimento.



www.fatorc.pt

FORMULÁRIO – PLANO DE INVESTIMENTO (3/3)
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❖ Repartir anualmente o investimento por fonte de financiamento
❖ Repartir anualmente o investimento privado por fonte de financiamento 

❖ Total esperado é o 
valor transportado 
do separador 
financiamento

❖ Detalhar o 
investimento por 
ano

❖ Validar os totais
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❖ Selecionar opção “Adicionar Indicador”

❖ Selecionar os indicadores pretendidos

FORMULÁRIO – INDICADORES REALIZAÇÃO E RESULTADO (1/2)

Indicadores de Realização

Indicadores Resultado

23
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FORMULÁRIO – INDICADORES REALIZAÇÃO E RESULTADO (2/2)
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❖ Indicadores de realização: Meta – nº PT a manter;  V.ref. – nº de trabalhadores no ano civil anterior; Ano alvo – ano final do projeto
❖ Indicadores de resultado: Meta – nº de postos de trabalho que se mantêm 6 meses após o fim de apoio; V.ref. – nº de 

trabalhadores do ano civil anterior;  Ano alvo – ano correspondente ao fim dos 6 meses após o fim do apoio 
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DOCUMENTOS | ANEXOS

3. DOCUMENTOS A ANEXAR À CANDIDATURA
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FORMULÁRIO – DOCUMENTOS (1/2) 
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❖ Os documentos a anexar são os que constam do Anexo C do 
Aviso
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FORMULÁRIO – DOCUMENTOS (2/2) 
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Os documentos só podem ser anexados ao formulário de 
candidatura em formato zip
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MEMÓRIA DESCRITIVA - CARACTERIZAÇÃO (ANEXO E)
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❖ Caracterização do beneficiário

❖ Caracterização do projeto

❖ N.º de postos de trabalhos antes da 
apresentação da candidatura (Pré-projeto)

❖ Nº de postos de trabalho a manter 6 meses após 
o fim do apoio

❖ Descrever o beneficiário, projeto,  nº de Postos de Trabalho - no separador “Caracterização” no documento Memória Descritiva
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MEMÓRIA DESCRITIVA - ORÇAMENTO (ANEXO E)
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(1) A informação a registar respeita as rubricas identificadas na estrutura de custos do formulário do BALCAO2020
(2) A informação a registar respeita tipologias de despesas identificadas no nº 1 do artigo 10º do SI2E
(3) Breve descrição do Investimento
(4) O IVA só deve ser considerado elegível se não for recuperável (comprovado através de certidão do enquadramento do IVA 

emitida Autoridade Tributária para a operação em causa)
(5) Identificar os documentos correspondentes (orçamentos e faturas proforma ou faturas). Esta documentação deverá ser 

arquivada no dossier da operação da responsabilidade do beneficiário. 

❖ Preencher o Orçamento no documento Memória Descritiva, de acordo com as regras abaixo descritas.



www.fatorc.pt

MEMÓRIA DESCRITIVA - AUTOAVALIAÇÃO (ANEXO E)

❖ As candidaturas são objeto de uma apreciação de 

mérito com base em critérios (detalhados no anexo B 

– referencial de mérito), os quais são detalhados no 

separador Autoavaliação: 

• A. Qualidade do Projeto  

• B. Impacto em Resultados 

• C. Coerência com Estratégia Regional 

• D. Igualdade de Oportunidades

• O anexo B explica o modo como a avaliação é feita, 

bom como as categorias subdivididas em dimensões 

de análise concretas.
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São elegíveis as candidaturas que obtenham uma classificação de avaliação final igual ou superior a 3 pontos
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MEMÓRIA DESCRITIVA - BALANÇO / DR (ANEXO E)

Dados 
Financeiros Reais 

- Dados financeiros 
de 2019 (IES)

- Balanço e DR mais 
atuais, validado por 
TOC

Dados 
financeiros 
previsionais

- DR e Balanço 
previsionais até 2025

Gastos / 
rendimentos 

- Devidamente 
suportados

- documentos, estudos 
mercado/concorrência, etc) 

Não esquecer 
impostos e 
encargos
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❖ Detalhar os dados financeiros da empresa - conforme IES no separador “Balanço/DR” no documento Memória Descritiva
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MEMÓRIA DESCRITIVA - CAPACIDADE DE FINANCIAMENTO (ANEXO F)
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❖ Detalhar a capacidade de financiamento da empresa - Para o cálculo do rácio FCP deverá ser utilizado o balanço referente 
ao ano pré-projeto, ou um balanço intercalar posterior, certificado por um Revisor Oficial de Contas (ROC), reportado até à 
data da candidatura.
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DOCUMENTOS | ANEXO G - Ficha de verificação do cumprimento da 
legislação ambiental em projetos cofinanciados
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Verificar a adequação da 
legislação ambiental ao projeto

Os documentos só podem ser anexados ao formulário de candidatura em formato zip
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DOCUMENTOS | ANEXO H – Declaração de igualdade entre homens e 
mulheres e igualdade oportunidades e não discriminação 
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Preencher a declaração

Os documentos só podem ser anexados ao formulário de candidatura em formato zip
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DOCUMENTOS | ANEXO I – Declaração Complementar
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Os documentos só podem ser anexados ao formulário de candidatura em formato zip

Preencher a declaração
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DOCUMENTOS | ANEXO J – Declaração de Empresa Única ou Autónoma
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Preencher a declaração de 
empresa Única ou Autónoma 

Os documentos só podem ser anexados ao formulário de candidatura em formato zip
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FORMULÁRIO – SUBMISSÃO (1/2) 
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A submissão de candidatura só pode ser efetuada por um utilizador (NIF singular) com o perfil ‘Super-utilizador’, da entidade 
beneficiária. 

❖ 1. Após página “Resumo”, clicar em Submeter
❖ 2. Ler e Aceitar os Termos e Condições de Submissão de Candidatura – Confirmar

Validar a existência de erros e corrigir o apresentado. 
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CONFIRMAR

Redirecionado para o site Portal das Finanças. 

Inserir NPIC e Senha da AT da Entidade.

ATENÇÃO: A submissão de informação só é possível pelo Super-utilizador
sendo, no momento da submissão, de novo exigida a introdução do NIF e 
da senha fiscal da AT (Autoridade Tributária) da Entidade Beneficiária, por 
utilização do sistema de autenticação da AT.

FORMULÁRIO – SUBMISSÃO (2/2)
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Obrigado!

Contactos

www.fatorc.pt | fatorc@fatorc.pt 


