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AGENDA

➢ Pedidos de Pagamento: 

• Execução Física 

• Execução Financeira 

• Pedidos de Alteração

➢ Questões
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1. A informação que consta desta apresentação foi retirada dos seguintes documentos: 

i) «PIEAS - 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;

DISCLAIMER

3
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LET’S TALK ABOUT RESULTS!
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PEDIDOS DE 
PAGAMENTO

• EXECUÇÃO 
FÍSICA

• EXECUÇÃO 
FINANCEIRA

4
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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

5

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 e justifica a libertação de meios financeiros para o seu financiamento;

❖ Decorre entre a data de início da 1ª ação e a data final de realização da última ação, não podendo o total 
ultrapassar os 30 meses, nem o dia 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.

Fonte: Comunicação da data de início, da Execução Física e Financeira de uma operação, Lisboa 2020

Atenção: A submissão dos dados físicos só deve ser feita caso o beneficiário pretenda encerrar o ano civil, através da criação
e submissão de um PRI, ou encerrar a operação, através da criação e submissão de um Saldo.

Submissão de dados físicos: 
• Se PR → inserir dados referentes ao mesmo período → não há submissão 
• Se PRI ou Saldo → inserir e submeter dados referentes ao mesmo período → há submissão



www.fatorc.pt

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

Aceder aos Dados Execução

Selecionar “Editar”

O acesso à execução física deve ser efetuado pelo superutilizador.
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Caraterizar os elementos da equipa afetos à operação, um a um, preenchendo
a informação solicitada nos campos:

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

Inserir nº 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”.

Aceder a Recursos Humanos

EXECUÇÃO FÍSICA – RECURSOS HUMANOS

9

INSERIR



www.fatorc.pt

EXECUÇÃO FÍSICA – ATIVIDADES (1/4)
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Aceder a Atividades

Clicar em Editar

Aparecem por defeito todas as atividades aprovadas na candidatura, devendo ser preenchida a informação solicitada nos
vários campos relativa a cada uma das atividades, no “Detalhe Atividades”.

Selecionar cada uma das atividades para inserir/atualizar os dados da execução física.
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EXECUÇÃO FÍSICA – ATIVIDADES (2/4)
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Efetuar breve descrição dos trabalhos desenvolvidos no âmbito de cada
atividade, até à data de reporte:

• Data de início e data de fim
• Título
• Informação de execução (descrição breve das ações) contendo: 

• Prazo a que se refere a prestação da informação
• Tarefa(s) desenvolvidas
• 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: o destinatário deve estar identificado no processo técnico da operação. 
Sugestão: constituição de uma ficha de registo/ ficha de inscrição que contenha informação como: nome, dados pessoais-NISS, NIF, Doc. Identificação, 
Nacionalidade, Morada completa; Data de Nascimento, Habilitações, contactos; Situação face ao emprego; Data de início de situação face ao emprego.
A informação prestada tem de ser passível de evidência (ficha Inscrição, registo presenças, registo fotográfico, etc..)
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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 (3/4)

12
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EXECUÇÃO FÍSICA – ATIVIDADES (4/4)
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Nota: A informação da execução física é acumulada desde o início até ao fim da operação, pelo que sempre que  é atualizada, 

a nova informação “esmaga” a anterior. 

Por isso, a mesma tem de refletir a situação atual e o histórico da realização da atividade em causa.

Inserir/atualizar os dados da execução física
referentes aos destinatários diretos:

• Selecionar a(s) Tipologia(s) de destinatários

• Inserir n.º acumulado por tipologia de
destinatários

• Inserir n.º Total acumulado
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EXECUÇÃO FÍSICA – ENTIDADES
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Fonte: Comunicação da data de início, da Execução Física e Financeira de uma operação SI2E, Lisboa 2020

Não Aplicável
Clicar
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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

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).

A submissão só é necessária caso pretenda 
encerrar o ano (PRI) ou encerrar a operação 
(Saldo Final).

Nos Pedidos de Reembolso ao longo do
ano, NÃO CONFIRMAR este separador.

Confirmar (checkbox)
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INDICADORES

INDICADORES DE REALIZAÇÃO N.º de Instituições envolvidas 

INDICADORES DE RESULTADO Grau de satisfação das Entidades Envolvidas

No Pedido de Saldo Final, deverá ser apresentada informação relativa às Entidades envolvidas na implementação da 
operação, correspondentes aos parceiros informais identificados em sede de candidatura, de acordo com o seguinte:
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LET’S TALK ABOUT MONEY!
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PEDIDOS DE 
PAGAMENTO

• EXECUÇÃO 
FÍSICA

• EXECUÇÃO 
FINANCEIRA

17
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3 MODALIDADES DE PAGAMENTO

• Adiantamento

• Reembolso

• Saldo Final

EXECUÇÃO FINANCEIRA – MODALIDADES DE PAGAMENTO (1/3)

18

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

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

3. 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 



www.fatorc.pt

EXECUÇÃO FINANCEIRA – MODALIDADES DE PAGAMENTO (3/3)

20

❖ 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)

21
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EXECUÇÃO FINANCEIRA – TIPO DE PEDIDOS DE REEMBOLSO

22

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

Em Dados Execução

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

Clicar em 
“Inserir Reembolso”

Após aceder à Conta Corrente > “Acesso” da candidatura > “Dados de Execução”, deve:
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EXECUÇÃO FINANCEIRA – MENU

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 os 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 efetuados

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).

Despesas:
quadro
informativo
dos registos
das despesas
inseridas

Amostragem: inserir
todos documentos de
despesa e pagamento

Pré-submissão:
geração da amostra
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EXECUÇÃO FINANCEIRA – IDENTIFICAÇÃO
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Fonte: Nota de esclarecimento sobre prestação de contas (Custos Operacionais), Lisboa 2020

Em “Identificação” deve identificar o mês a que reporta a última despesa (mês
do último documento comprovativo de pagamento a inserir no Pedido de
Reembolso)

Clicar em Confirmar

A data de início do
período é preenchida
automaticamente. Caso
se trate do 1º PR, coincide
com a data de início da
operação. Caso contrário,
será o dia seguinte ao do
último reembolso
submetido.

Os pedidos de reembolso
devem ser realizados por
mês completo, portanto a
data final deve ser o
último dia do mês em
causa. Todas as despesas
devem respeitar estas
datas.

09
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EXECUÇÃO FINANCEIRA – EXECUÇÃO FÍSICA
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Não é necessário preencher o separador “Execução Física”, uma vez
que os dados já foram previamente inseridos na Execução Física;

Podem ser verificados os dados introduzidos anteriormente.
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EXECUÇÃO FINANCEIRA – CONTRATOS (1/8)
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Em “Contratos” deve ser inserido o nº total de
registos correspondente ao nº de contratos
(CCP) relacionados com as despesas
apresentadas no reembolso.

• Ou 2) Através de um ficheiro Excel o qual deve ser descarregado
“aqui”, preenchido e depois importado novamente para o balcão
2020 (ficheiro excel em formato zip).

• 1) Individualmente, sendo os contratos introduzidos 
manualmente. clicar em Inserir.

Os contratos podem ser introduzidos de 2 formas:
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EXECUÇÃO FINANCEIRA – CONTRATOS (2/8)
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O separador Contratos refere-se ao Código da Contratação Pública, que sofreu recentemente uma alteração legislativa - Lei nº
30/2021, de 21 de maio.

Esta alteração alargou o âmbito do procedimento Ajuste Direto Simplificado: no que diz respeito ao valor, aumentou para
despesas até 15.000€ e no que diz respeito ao prazo, passando a incluir despesas até 3 anos de duração.

Principais alterações ao Código dos Contratos Públicos | maio 2021

https://lisboa.portugal2020.pt/np4/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=333&fileName=Altera__es_ao_CCP_27maio21.pdf
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EXECUÇÃO FINANCEIRA – CONTRATOS (3/8)

29

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

Artigo que 
fundamenta a escolha 
do procedimento

A Tipo de procedimento Selecionar:
▪ Ajuste Direto Simplificado
▪ Ajuste Direto Regime Geral
▪ Consulta Prévia

B Especificar - Procedimento Artigo que fundamenta a escolha do procedimento:
▪ Ajuste direto simplificado - Artigos 35.º-A e 128.º do CCP 
▪ Ajuste direto geral - Artigo 20.º, n.º 1, alínea d) do CCP
▪ Consulta Prévia - Artigo 219º, alínea c) do CCP 

C Tipo de Contrato Selecionar:
▪ Aquisição de serviços
▪ Locação ou aquisição de bens móveis

D Especificar Contratos Especificar o objeto do contrato

E CPV CPV – Vocabulário Comum para contratos públicos. Consultar lista em
https://www.espap.gov.pt/ ou https://simap.ted.europa.eu/pt/cpv

F Objeto do Contrato Descrição do CPV

https://www.espap.gov.pt/
https://simap.ted.europa.eu/pt/cpv
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EXECUÇÃO FINANCEIRA – CONTRATOS (4/8)
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CPV – Vocabulário Comum para contratos públicos 

Exemplo: CPV - 79211000-6 (E)
Descrição - Serviços de contabilidade (F)
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EXECUÇÃO FINANCEIRA – CONTRATOS (5/8)

31

G Data da Decisão de contratar Data da ata de reunião de direção onde consta a decisão de
contratar

H Preço Base Preço do contrato

I Entidades Adjudicatária Nome da entidade a quem se vai contratar

J Entidades Adjudicatária 
Estrangeira

Escolher entre Sim e Não

K NIF Entidades Adjudicatária NIF da entidade a quem se vai contratar

L Data de adjudicação Data da adjudicação ou aquisição (fatura no caso do ADS)
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EXECUÇÃO FINANCEIRA – CONTRATOS (6/8)

32

M Valor (s/IVA) Valor do contrato excluindo o valor do IVA

N Taxa de IVA aplicável Taxa de IVA aplicado ao contrato

O Data de celebração do contrato Data da celebração do contrato se houver lugar, ou data da
fatura no ajuste direto simplificado

P Data de início do contrato Data em que inicia o contrato

Q Prazo de execução Prazo de duração do contrato

R Data de publicação na Base Gov Data do registo do contrato no portal Base, até 20 dias úteis
após a celebração do contrato;
Relatório de Formação Contratual
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EXECUÇÃO FINANCEIRA – CONTRATOS (7/8)

33

Exemplo
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EXECUÇÃO FINANCEIRA – CONTRATOS (8/8)

Notas:

• Fica excluído desta obrigação o Ajuste Direto
Simplificado

• As Fichas podem ser anexadas no separador
Documentos.

Deve ser anexada a cada procedimento:
• a respetiva check-list de contratação publica

disponível no site www.lisboa2020.pt,
• bem como a documentação de suporte/peças do

procedimento.

http://www.lisboa2020.pt/
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EXECUÇÃO FINANCEIRA – INSERÇÃO DE DESPESAS (1/3)

Existem 2 opções de inserção das despesas: 
a) Adicionar despesas: as despesas são adicionadas uma a uma (cada linha deve corresponder a uma despesa)
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

Separador “Despesas”: Este ecrã apresenta a lista de documentos de despesa associados ao reembolso. 
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36

EXECUÇÃO FINANCEIRA – INSERÇÃO DE DESPESAS (2/3)

OPÇÃO A) 
ADICIONAR 
DESPESAS

Formulário com os dados que são necessários 
preencher para cada despesa

DATAS:
• Todos os projetos têm, no máximo, 30 meses de execução e têm que estar obrigatoriamente terminados em 31/12/2023.
• As datas de todos os documentos devem ser anterior à data de fim do período de reporte do reembolso.
• A data de um documento comprovativo de despesa tem que ser anterior ou igual à data de um documento comprovativo de

pagamento.
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EXECUÇÃO FINANCEIRA – INSERÇÃO DE DESPESAS (3/3)

OPÇÃO B) IMPORTAR 
DESPESAS

Nota: A formatação dos campos do ficheiro Excel não pode ser alterada, sob pena de existirem erros na importação de dados para
o Balcão 2020. No caso de existirem erros, os mesmos são identificados depois da importação do ficheiro Excel. Devem ser
corrigidos e o ficheiro Excel, que deve ser posteriormente reintroduzido e validado pelo Balcão 2020.
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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 Indicar o nº de Conta contabilística em que foi lançada a despesa

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

N.º projeto interno Número atribuído internamente ao projeto pela entidade. Pode ser utilizado o número do código da operação

Descrição da despesa Preencher a descrição da despesa (ex: vencimento João Silva Fevereiro 2021 ou Vencimento mês X ; Segurança Social ou TSU do mês X)

Documento comprovativo da despesa:
• Nº documento
• Data

• Tipo de documento de despesa

• Nº do documento  da despesa
• 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 – nº do pagamento
• 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 (NIF da entidade fornecedora do 

serviço ou do bem)

• 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 – RECEITAS / EXEC. FINANCEIRA

Separador “Receitas”: Indicar as Receitas, se o
projetor for Gerador de Receitas

Separador “Execução Financeira”: ecrã
informativo dos registos efetuados
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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 Balcão 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

Separador “Amostragem”: inserir todos documentos
de despesa e pagamento em cada uma das linhas dos
documentos de despesa (em formato .ZIP ou .rar)

A amostra é composta por 30 documentos, os quais têm de ser evidenciados.
Evidências a inserir para os elementos da amostra financeira:
• Documento de despesa (fatura, fatura simplificada, nota de crédito, nota de débito, recibo de vencimento, ou outros documentos

equivalentes à fatura);
• Documento de pagamento (recibo, ordem válida da transferência bancária);
• No caso de imputação parcial da despesa contida num documento, identificação/explicitação do critério de imputação e respetivo

método de cálculo.
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EXECUÇÃO FINANCEIRA – DOCUMENTOS

Separador “Documentos”: repositório onde a entidade beneficiária pode submeter
documentação complementar, necessária para a análise do pedido de reembolso.

Aconselha-se que se submeta um pequeno relatório de execução física (formato .zip ou .rar.).
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DOCUMENTOS A ANEXAR AO PEDIDO DE REEMBOLSO

Documentos de despesa (faturas, recibos de vencimento, declarações de remunerações da Segurança Social)

Documentos de pagamento da despesa (recibo, ordem válida da transferência bancária para pagamento das despesas)

Folhas de caixa (se aplicável)

Extratos bancários

No caso de imputações parciais de despesas, documento de identificação/explicitação do critério de imputação

Documentos justificativos dos procedimentos adotados no que diz respeito CCP – Fichas de verificação

Evidências de publicidade ao financiamento (fotos ou prints)

Relatório de execução física (facultativo)

Contratos de trabalho dos Recursos Humanos e/ou despachos de afetação (na submissão do 1º pedido de reembolso de cada um
dos recursos humanos)

No separador Amostra ou Documentos:
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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.

Confirmar a aceitação das condições 
apresentadas.

Selecionar 
“Confirmar”

Separador “Submissão”: o Super-utilizador deverá inserir o nº da 
Ordem do Contabilista Certificado, que atesta a regularidade das 
operações contabilísticas, nos termos do n.º 3, do artigo 9º da Portaria 
n.º 60-A/2015, de 2 de março.
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EXECUÇÃO FINANCEIRA – ESTADO DO PEDIDO DE REEMBOLSO

O Pedido de reembolso encontra-se para análise da Autoridade de
Gestão, quando se encontra no estado “Submetido”.

• A análise dos pedidos de pagamento é executada nos 30 dias úteis após a sua apresentação, desde que corretamente instruído.

• Este prazo é suspenso, caso seja necessário solicitar esclarecimentos adicionais relativos ao pedido em análise,
designadamente a apresentação de evidências da realização das atividades, registos de presenças, registos fotográficos ou
outros.

• As despesas que não verificarem todos os pressupostos de elegibilidade, serão retiradas do valor do reembolso.

• Após a validação da despesa, o beneficiário é notificado do resultado da análise do PR, efetuando-se a audiência prévia,
quando haja lugar a cortes no valor do reembolso.

Submetido
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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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Obrigado!
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FatorC – Alcabideche e São Domingos de Rana

Equipa: Cristina Duarte | Filipa Fernandes

CONTACTOS
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(+351) 914 175 790

fatorc@fatorc.pt

www.fatorc.pt


