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1. A informação que consta desta apresentação é baseada na legislação aplicável aos FEEI e regulamentos 

específicos do PAPN (documentos abaixo mencionados), bem como na experiência do FatorC nesta matéria, 

pretendendo auxiliar os beneficiários do PAPN no preenchimento dos pedidos de reembolso;

2. A informação foi retirada dos seguintes documentos: 

• Guia de Apoio aos Beneficiários do PAPN (FatorC);
• Balcão 2020 - Guia de Apoio ao Preenchimento de Template para Importação de Despesa nos Pedidos de 

Pagamento para operações FEDER/FC (Portugal 2020);
• Guião de apoio ao módulo de pagamentos do Balcão2020 (CCDR Norte). 

3. A equipa do FatorC construiu também um Guia de Apoio aos beneficiários PAPN, não se consubstanciando num 

documento oficial.

DISCLAIMER



www.fatorc.pt

READY, SET, GO!
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INÍCIO DA 
EXECUÇÃO DAS 
OPERAÇÕES
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INÍCIO DA ATIVIDADE

➢ Data de início no âmbito das operações financiadas pelo FEDER: data de emissão da 1ª fatura imputável à 
operação

➢ Não há uma comunicação formal de início na componente FEDER, deve sim ser submetido pedido de 
pagamento do tipo “adiantamento” no Balcão 2020, anexando a primeira fatura associada à operação.

➢ O IBAN que se pretende que esteja associado à operação deve ser indicado no Termo de Aceitação 
assinado.

Procedimentos para início de atividade
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LET’S TALK ABOUT MONEY!
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PEDIDOS DE 
PAGAMENTO

• EXECUÇÃO 
FINANCEIRA

• EXECUÇÃO FÍSICA

5
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TIPOS DE PEDIDOS DE PAGAMENTO (1/2)

Procedimentos de apresentação de pedidos de pagamento (reembolso)

✓ Periodicidade dos pedido de pagamento - Prazo que medeia a apresentação dos demais pedidos de pagamento não deve ser 
inferior a 3 meses

✓ Pagamentos em numerário se:
• i) for o meio de pagamento mais frequente, em função da natureza das despesas e
• ii) quantitativo unitário inferior a 250€

✓ Documentos de despesa - devem estar devidamente classificados e registados contabilisticamente, podendo o registo dessa 
classificação estar inscrito nos próprios documentos ou ser enviado verbete contabilístico contendo evidência dessa 
classificação

✓ Documento comprovativo de pagamento - ordem válida de transferência bancária ou cópia do cheque e extrato bancário que 
evidenciem a totalidade do pagamento da despesa

✓ Cada pedido de pagamento deve ser validado pelo TOC.
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TIPOS DE PEDIDOS DE PAGAMENTO (2/2)

1. Pagamento a Título de Adiantamento contra Termo de Aceitação (PTA -TA):

i) Consiste no pagamento do incentivo sem a correspondente contrapartida de despesa de investimento realizada 

ii) Corresponde ao pagamento de 15 % do financiamento aprovado

2. Pagamento a Título de Adiantamento contra Fatura (PTA — Fatura):

i) apresentação de despesas de investimento elegíveis faturadas e não liquidadas

ii) É processado mediante a apresentação do pedido com a indicação dos documentos de despesa, faturas ou outros 

documentos probatórios equivalentes que titulem o investimento elegível

Despacho 10548-B/2017 - Tipos de pagamentos

Fonte:  Manual de Pagamentos PAPN/ Despacho 10548-B/2017 - Tipos de pagamentos

3. Pagamento a Título de Reembolso (PTR) :

i. Contra a apresentação de despesas de investimento elegíveis realizadas e pagas

ii. pode ser Intercalar (PTRI) ou Final (PTRF) - ambos necessitam apresentação comprovativo de pagamento da despesa
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ACESSO BALCÃO
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>> ENTRAR NO BALCÃO 2020
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ACESSO CANDIDATURA
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>> ACEDER À CANDIDATURA
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1. DADOS CANDIDATURA
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A candidatura apresenta informação associada em diversos separadores, a preencher em momentos distintos.

Este separador apresenta os Dados aprovados em candidatura. É apenas informativo.
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2. BENEFICIÁRIOS
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Este separador está pré-preenchido, apresentando por defeito os dados do beneficiário colocados em candidatura
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3. PEDIDOS DE PAGAMENTO

Este separador inclui a inserção de contratos e a apresentação de despesas.
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3.1. PEDIDOS DE PAGAMENTO – CONTRATOS (1/2) 

A apresentação de despesa pelo beneficiário em cada pedido de pagamento, exige a criação prévia no Balcão2020 de 
um Contrato.
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3.1. PEDIDOS DE PAGAMENTO – CONTRATOS (2/2)

>> CARREGAR CONTRATOS

A criação de um contrato pode ser feita a) contrato a contrato ou b) importando contratos. Para esta 2ª opção, é 
necessário fazer download do template e preencher o excel. Depois importa-se o excel para o Balcão.
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3.1.1. INSERÇÃO DE CONTRATOS (1/7) 

>> Inserir novos Contratos

Não 
preencher
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3.1.1. INSERÇÃO DE CONTRATOS (2/7)

➢ Número do Contrato: Número atribuído pelo beneficiário

➢ Tipo do Contrato: Locação ou aquisição de bens móveis; 

Aquisição de Serviços, etc. (ver outras opções)

➢ Designação: Nome do procedimento de adjudicação

➢ Descrição: Breve descrição do procedimento de 

adjudicação

➢ Data de Início/Data de Conclusão: é obrigatória se o 

Cálculo de Investimento selecionado for “Valor da 

Adjudicação” (campos seguintes).

➢ Fornecedor: NIF e Designação > clicar em “Associar”

a) Passo 1: Caracterização do Contrato
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3.1.1. INSERÇÃO DE CONTRATOS (3/7) 

Passo 1: Caracterização do Contrato (cont.)

➢ Cálculo do Investimento: base de cálculo para 

apuramento dos montantes  - Estimativa Orçamental, 

Orçamento/Fatura Pró-forma, etc. (ver outras opções)

➢ Procedimento de Contratação: podem ser do tipo -

Ajuste Direto Simplificado  / Ajuste Direto, etc. (ver 

outras opções)

➢ Valor Base (s/IVA): inscrever o valor estimado 

suportado por elementos que permitam verificar a 

razoabilidade do custo estimado

➢ Valor Adjudicação (s/IVA): obrigatório se o Cálculo de 

Investimento selecionado for “Valor Adjudicação”

Restantes campos não são de preenchimento obrigatório. 

Na generalidade, não se aplicam aos projetos PAPN.

➢ Clicar em SEGUINTE
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3.1.1. INSERÇÃO DE CONTRATOS (4/7)

➢ Selecionar tipo de documento e fazer o upload (escolher ficheiro). Clicar em Adicionar ficheiro.

➢ Para cada Contrato, devem ser apresentados os documentos de suporte que comprovem o cumprimento do respetivo regime jurídico que já 
existirem à data da submissão do Contrato – obrigatório.

➢ Sempre que o documento indicado não exista e o mesmo seja indicado como Obrigatório, deverá ser apresentado um documento com a 
justificação para a sua inexistência.

Passo 2: Documentos

Documentos a inserir:

• Comprovativo de 
despesa

• Comprovativo de 
pagamento
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3.1.1. INSERÇÃO DE CONTRATOS (5/7)

Passo 3: Operações e Componentes

➢ Fornecedor - Selecionar o fornecedor a associar 
ao contrato (surgirá o NIF/nome inseridos no 1º 
separador)

➢ Operação – Selecionar a candidatura a associar
ao contrato (surgirá o código da respetiva 
candidatura)

➢ Componente - Selecionar a componente a 
associar ao contrato (nº componente deverá 
corresponder à rubrica colocada em candidatura)

➢ Preencher os valores associados ao contrato:
➢ Valor imputado = Base (s/IVA) 
➢ IVA 
➢ Valor elegível = Total (c/IVA)

Nota: no Manual elaborado pelo FatorC (pág. 10) encontram a lista com o código e a designação de cada componente.



www.fatorc.pt

3.1.1. INSERÇÃO DE CONTRATOS (6/7)
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Notas gerais para a inserção de contratos:

▪ No caso particular de entidades não sujeitas ao regime da contratação púbica, o beneficiário pode escolher, em virtude da 
natureza do investimento se é mais simples agrupar os contratos por fornecedor ou por componente de investimento. 

▪ Deve ser carregado um contrato para cada tipo de componente de despesa. Quando for efetuado o pedido de pagamento 
deve sempre ser feita referência ao mesmo número de contrato. 

▪ No passo seguinte, de inserção de pedido de pagamento, será necessário associar a cada despesa um contrato e respetivos 
documentos de despesa e pagamento.

Não aplicável no caso do PAPN. Aplicável apenas nos Contratos do tipo “Empreitada de Obras Públicas” e “Concessão de 
Obras Públicas”.
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3.1.1. INSERÇÃO DE CONTRATOS (7/7)

b) Importar contratos – clicar em “Escolher ficheiro” e “Importar contratos”

No ficheiro excel (template) deve ser colocada a mesma informação especificada nos slides anteriores.
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3.2. PEDIDO DE PAGAMENTO – NOVO PEDIDO PAGAMENTO

>> Criar Pedido de Reembolso - clicar em “Novo Pedido de Pagamento” (após inserção de contratos)
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3.2.1. P. PAGAMENTO - CARACTERIZAÇÃO (1/2)

➢ Código Universal – código da candidatura

➢ Ano – ano do período temporal a que se 
reporta o Pedido de Pagamento.

➢ Tipo de pedido de pagamento:
➢ “Regularização de adiantamento” se 

pedido subsequente ao PTA-TA
➢ “Regularização contra-fatura”  se 

pedido subsequente ao PTA-FA
➢ “Saldo” se último pedido de 

reembolso do projeto
➢ Nos restantes casos “Reembolso”

➢ Justificação de adiantamento – breve 
descrição sobre justificação do 
Adiantamento

Caracterização do pedido de 
pagamento
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3.2.1. P. PAGAMENTO - CARACTERIZAÇÃO (2/2)

Caracterização do pedido de pagamento (cont.)

➢ Tipo Regime IVA - Indicar o regime de IVA aplicável à entidade beneficiária

➢ Taxa do regime pro-rata de IVA - Indicar a taxa definitiva pro-rata utilizada

➢ Fundamentação pedido de pagamento - Justificar a apresentação do pedido, inserindo a descrição de factos relevantes durante o período correspondente

➢ Classificação contabilística – Selecionar o Código de rubrica de acordo com o Sistema de Classificação Contabilística do beneficiário
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3.2.2. P. PAGAMENTO - DESPESAS (1/5)

Este separador permite registar as 
despesas que se pretende associar ao 
pedido de pagamento.

A despesa pode ser registada de 2 
formas: 

• a) Adicionar despesa: as despesas 
são adicionadas uma a uma no 
Balcão 

• b) Importar despesa: descarregar 
template excel, preencher e 
importar para o Balcão

Registo de despesas
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a) Caracterização da despesa

3.2.2. P. PAGAMENTO - DESPESAS (2/5) 

➢ Fornecedor – NIF e Designação do Fornecedor tal como 
registado no contrato; caso se trate de um fornecedor 
estrangeiro inserir um ”E” seguido do NIF do fornecedor

➢ Componente (rubrica) – inserir código e designação e clicar 
em “Associar”

➢ Contrato – dado pelo beneficiário no momento de registo do 
contrato. Atenção: diferente do código de contrato gerado 
automaticamente quando se submete um contrato novo. 

➢ Documento Despesa – selecionar a opção adequada e 
preencher restantes campos.

Nota: consultar tabela 
“Componentes” no 

«Guia de Apoio 
Template Despesa»
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Caracterização da despesa

3.2.2. P. PAGAMENTO - DESPESAS (3/5) 

➢ Classificação Contabilística – selecionar a opção 

adequada - Código de rubrica de acordo com o 

Sistema de Classificação Contabilística do 
beneficiário.

➢ Caracterização – descrição da despesa

Nota: consultar tabelas “Sistema de 
Normalização Contabilística” no «Guia 

de Apoio Template Despesa» 
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Documento de Pagamento

3.2.2. P. PAGAMENTO - DESPESAS (4/5) 

Campos de preenchimento obrigatório se 
modalidades de pagamento: 

Regularização de Contra-Fatura, Reembolso, 
Regularização de adiantamento e Saldo Final
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3.2.2. P. PAGAMENTO - DESPESAS (5/5)
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b) Importar despesas – clicar em “Escolher ficheiro” e “Importar despesas”

No ficheiro excel (template) deve ser colocada a mesma informação especificada nos slides anteriores.



www.fatorc.pt 30

3.2.3. CONFIRMAÇÃO PEDIDO PAGAMENTO

Após inserir as despesas é necessário CONFIRMAR

➢ Ao clicar em Seguinte, 
as despesas ficam 
confirmadas.

O Pedido de Pagamento só poderá ser submetido pelo utilizador com perfil de Super-utilizador.
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3.2.4. DOCUMENTOS

➢ Selecionar Tipo de documentos: Automaticamente são listados os documentos de despesas e, se aplicável, os respetivos de pagamento, que 
foram inseridos previamente nos contratos.

➢ Adicionar Documentos: Selecionar através das opções o tipo de documento a carregar e clicar “Adicionar Ficheiro”.

➢ Documentos Adicionados: Aparece a listagem dos documentos adicionados; pode ser feito o download destes documentos. 

Para cada despesa inserida é necessário adicionar documentos comprovativos, os quais já deverão estar no 
Balcão associados aos contratos previamente inseridos.
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LET’S TALK ABOUT RESULTS!
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PEDIDOS DE 
PAGAMENTO

• EXECUÇÃO 
FINANCEIRA

• EXECUÇÃO 
FÍSICA

32
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4. INDICADORES

O beneficiário deverá preencher este separador (realização e resultado) confirmando que as metas aprovadas 
em candidatura foram alcançadas.
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5. REPROGRAMAÇÕES

Caso o beneficiário entenda ser necessário criar um pedido de reprogramação (temporal, físico ou financeiro) 
deverá clicar em “nova reprogramação”

❖ Reprogramação temporal – alteração datas de 
início e fim da operação;

❖ Reprogramação física – alteração dos indicadores 
de realização/ resultado; alteração às 
componentes de investimento;

❖ Reprogramação financeira – alteração ao 
montante máximo, taxa de cofinanciamento, 
investimento elegível, etc.
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6. RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO

Submissão de relatório de Execução

➢ Quando o projeto termina, é necessário submeter o Relatório Final no Balcão; para tal, deverá selecionar o separador Relatório de 
Execução.

➢ Clicar em “novo relatório de execução” para efetuar o upload do relatório no Balcão (informação detalhada no “Guião de Apoio 
ao Módulo Relatório Execução”)

➢ A submissão do Relatório de Execução só pode ser efetuada por um utilizador com o perfil super-utilizador.
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7. PEDIDOS DE ALTERAÇÃO

➢ Clicar em Criar novo pedido de alteração.

➢ Tipos de pedidos de alteração –

• Retificação da Operação; 

• Anulação/Desistência; 

• Alteração de titularidade; 

• Alteração de IBAN (informação 
detalhada no “Guião de Apoio ao 
Módulo Pedido de Alteração”)
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Obrigado!
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FatorC - Capital para o Desenvolvimento Local

Equipa: Cristina Duarte | Filipa Fernandes

CONTACTOS
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(+351) 914 175 790

fatorc@fatorc.pt

www.fatorc.pt


