
Concursos Financiamento FSE - Rede DLBC Lisboa
GUIÃO DE UTILIZAÇÃO DO BALCÃO 2020
8 de Julho 2020

PROJETOS INOVADORES E/OUEXPERIMENTAIS NAÁREASOCIAL - Concursos:
LISBOA-40-2020-17 / Territórios EDL -Centro

LISBOA-40-2020-18 / Territórios EDL - Ocidental/CentroHistórico

LISBOA-40-2020-19 / Territórios EDL -Norte

LISBOA-40-2020-20 / Territórios EDL -Oriental

LISBOA-40-2020-21 / Territórios EDL -Geral

Assegureter cumpridoosseguintespassos,antes de iniciaro preenchimentoda candidaturanoBalcão 2020:

1. Proceda ao registo da Entidade e do Super Utilizador no Balcão 2020 e assegure acesso (Login = NIPC/NIF e  
Senha de Acesso = à do portal das Finanças), ambos serão necessários no momento da submissão final;

2. Leia atentamente a redação dos 5 Avisos e tenha atenção aos limites territoriais de cada um, nos mapas
anexos a cada Aviso e ao mapa interativo, todos disponiveis em: www.rededlbclisboa.pt/fse-pi-9-6/;

3. Descarregue a Minuta de “Memória Descritiva” (em word) e o ficheiro “Orçamento” (em excel);
4. Desenvolva toda a descrição do projeto/candidatura nos ficheiros anteriores, com recurso às ferramentas  

disponibilizadas pela Rede DLBC Lisboa (sessões, FAQS, exemplos de orçamentos tipo e suporte técnico);
5. Proceda ao preenchimento da candidatura no Balcão 2020, seguindo os passos e indicações deste Guião e

utilizando os dados já preenchidos na “Memória Descritiva” e no “Orçamento”.

http://www.rededlbclisboa.pt/fse-pi-9-6/%3B


Página de entrada/registo – Balcão 2020

Aceda à plataforma no endereço:  
Balcao.portugal2020.pt/Balcao2020.idp/Reque  
stLoginAndPassword.aspx

Selecione para iniciar sessão.

Coloque aqui o NIF do Super Utilizador constante no
registo da Entidade no Balcão 2020.

Coloque aqui a password do Super Utilizador.

Caso ainda não tenha efetuado registo da entidade,
selecione esta opção.



Balcão 2020: Menu

Selecione a opção de SUPERUTILIZADOR da Entidade
com NIPC/NIF respetivo.

No menu candidaturas selecione “AVISOS”.



Balcão 2020: Pesquisa de Concursos

Para mais facilmente encontrar os concursos da Rede
DLBC Lisboa, filtre por Programa Operacional (07 -
LISBOA) e por Estado (Aberto) e selecione PESQUISAR.

Identifique o concurso a que pretende concorrer,
segundo localização da operação/atividade nos  
territórios elegíveis para cada concurso (consulte mapas  
em www.rededlbclisboa.pt/fse-pi-9-6/ ) e selecione  
NOVA CANDIDATURA no concurso adequado.

http://www.rededlbclisboa.pt/fse-pi-9-6/


IDENTIFICAÇÃO / Entidade

Os dados aparecem já preenchidos, segundo informação
disponibilizada no preenchimento do registo da Entidade  
no Balcão 2020.

CONFIRMAR e prosseguir preenchimento.

Preencha com a identificação do Responsável Financeiro
(para os 3 anos).

Preencha com a identificação do Responsável da
Operação (para os 3 anos).



IDENTIFICAÇÃO / Recursos Humanos

Introduzir lista dos recursos humanos, com o somatório  
dos externos e internos, identificando para cada um, o  
PERFIL PROFISSIONAL e o VÍNCULO À ENTIDADE,
segundo excel “Orçamento”:

- folha de cálculo “Consultores” |Externos (recibos
verdes);
- folha de cálculo “Recursos Humanos” | Internos

(contratos de trabalho) | Externos 
(contratos de voluntariado)

Visualize Tabela de Recursos Humanos resultante,
verifique coerência com as Tabelas acima referidas (no  
excel “Orçamento”) e selecione CONFIRMAR para  
prosseguir preenchimento.

CONFIRMAR e prosseguir preenchimento.



OPERAÇÃO / Caracterização

OPERAÇÃO / Prioridades Temáticas

Inserir texto: “ver Ponto 2.2 da Memória Descritiva”.

Selecione NÃO (não aplicável na Tipologia de Operações
destes Avisos).

Código da Contratação Pública, Artigo 2
“2 - São também entidades adjudicantes: a) Os organismos de direito público, considerando-se como tais quaisquer pessoas coletivas que, independentemente da sua natureza pública ou privada: i) Tenham sido criadas especificamente para satisfazer necessidades de interesse geral, sem caráter industrial ou comercial,
entendendo-se como tais aquelas cuja atividade económica se não submeta à lógica concorrencial de mercado, designadamente por não terem fins lucrativos ou por não assumirem os prejuízos resultantes da sua atividade; e ii) Sejam maioritariamente financiadas por entidades referidas no número anterior ou por outros
organismos de direito público, ou a sua gestão esteja sujeita a controlo por parte dessas entidades, ou tenham órgãos de administração, direção ou fiscalização cujos membros tenham, em mais de metade do seu número, sido designados por essas entidades; b) Quaisquer pessoas coletivas que se encontrem na situação referida
na alínea anterior relativamente a uma entidade que seja, ela própria, uma entidade adjudicante nos termos do disposto na mesma alínea; c) (Revogada.) d) As associações de que façam parte uma ou várias das pessoas coletivas referidas nas alíneas anteriores, desde que sejam maioritariamente financiadas por estas, estejam
sujeitas ao seu controlo de gestão ou tenham um órgão de administração, de direção ou de fiscalização cuja maioria dos titulares seja, direta ou indiretamente, designada pelas mesmas.”

CONFIRMAR e prosseguir preenchimento.

CONFIRMAR e prosseguir preenchimento.

Selecione a opção aplicável (A operação contribui
maioritariamente (mais do que 50% do valor total do  
financiamento previsto) para apoiar a transição para  
uma economia com baixas emissões de carbono e  
eficiente em termos de recursos?).

A data de início e de fim da Operação resultam das datas
da atividade a introduzir mais à frente, com até 36  
meses e até Dezembro de 2023.

Selecione ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA.

Selecione SIM (ver nota de rodapé).

Selecione o CAE - Código de Atividade Económica,
principal e secundário(s) em que a entidade esteja  
inscrita nas Finanças.

Selecione NÃO (por otimização administrativa e
limitação orçamental).



OPERAÇÃO / Acompanhamento

Inserir texto: “ver Ponto 3.6 da Memória Descritiva”.

Selecionar SIM.

CONFIRMAR e prosseguir preenchimento.

Selecionar instrumentos com referência ao Ponto 5.1
da Memória Descritiva.

OPERAÇÃO / Regime de auxílios estatais

Selecionar NÃO.

CONFIRMAR e prosseguir preenchimento.



LISTA ATIVIDADES / Lista de Atividades

Inserir texto de IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE.

Inserir data de início “31-12-2020” e data de fim “30-12-
2023” (determinam calendário da Operação).

Selecione OUTRAS ATIVIDADES e no campo
“Especifique” insira o texto: “ver Memória Descritiva”.

Inserir “1” atividade para toda Operação (otimização
administrativa e financeira).

Selecione INSERIR, para prosseguir para preenchimento
da “Identificação da Atividade”.

CONFIRMAR e prosseguir preenchimento.

Inserir texto “ver Memória Descritiva”.

Inserir Custo total da Atividade/Operação segundo excel
“Orçamento” (“Total” na folha de cálculo “Instruções & 
Orçamento”).

Selecionar Entidade e introduzir texto “ver Memória
descritiva” no campo CONTRIBUTOS PARA A ATIVIDADE.

Selecionar todos os Recursos Humanos.

SEGUINTE e prosseguir preenchimento.



LISTA ATIVIDADES / Cronograma

Vizualizar cronograma (automático) e selecione
SEGUINTE para prosseguir preenchimento.

LISTA ATIVIDADES / Lista de Atividades

Verifique tabela e selecione CONFIRMAR para prosseguir
preenchimento.



CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Inserir texto “ver Memória Descritiva”.

Inserir texto “ver Memória Descritiva”.

Inserir texto “ver Memória Descritiva”.

Inserir texto “ver Memória Descritiva”.

Inserir texto “ver Memória Descritiva”.

Inserir texto “ver Memória Descritiva”.

Inserir texto “ver Memória Descritiva”.

Inserir texto “ver Memória Descritiva”.

CONFIRMAR e prosseguir preenchimento.



CUSTOS

LOCALIZAÇÃO

Inserir valores segundo folha de cálculo “Resumo” do  
excel “Orçamento”.

CONFIRMAR e prosseguir preenchimento.

Totais por Rubrica:
2.3.1 - manter “0.00€”
2.3.2 - Inserir total da Rubrica 2.3 Consultores (excel)
2.99 - Inserir total da Rubrica 2.99 (excel)
3.1 - Inserir total da Rubrica 3.1 (excel)  
3.2 - Inserir total da Rubrica 3.2 (excel) 
3.3 - Inserir total da Rubrica 3.3 (excel)
3.99 - Inserir total da Rubrica 3.99 (excel)
4.2.1 - Inserir total da Rubrica 4.2.1 (excel)
4.2.99 - Inserir total da Rubrica 4.2.99 (excel)
4. - Inserir total da Rubrica 4.4 (excel)
5. - Inserir total da Rubrica 4.5 (excel)
4.99 - Inserir total da Rubrica 4.99 (excel)  
99 - manter “0.00€”
11.98 - manter “0.00€”

Totais Anuais segundo totais anuais constantes no excel.

Inserir Valores Anuais de Receitas Próprias, caso existam
(eventuais receitas reduzem o orçamento elegível).

Insira “100” como percentagem.

Selecione o concelho de LISBOA

CONFIRMAR e prosseguir preenchimento.



RESULTADOS A CONTRATUALIZAR

Insira “100”

Insira “100”

CONFIRMAR e prosseguir preenchimento.

RESUMO (automático)

DOCUMENTOS (todos em formato “ZIP”)

Carregue folha de cálculo “Contratação” do excel
“Orçamento”

OPCIONAL (parcerias formais com vários beneficiários)

Carregue ficheiro “Memória Descritiva” preenchido

Carregue ficheiro “Orçamento” preenchido

CONFIRMAR e prosseguir preenchimento.



SUBMISSÃO

Leia atentamente todas as condições apresentadas e
confirme a aceitação.

Será automaticamente reencaminhado para a
submissão com necessidade de validação pelo “Login”  
da “Entidade” e do “Superutilizador”.

Corrija todos os erros e omissões assinalados.


