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1. INTRODUÇÃO 
 

O presente documento pretende apoiar os beneficiários na execução dos projetos financiados 

pelo FSE ao abrigo dos Concursos Projetos Inovadores e/ou Experimentais para a área social, 

descrevendo, de forma sintética, as normas e procedimentos a assegurar após a sua aprovação pela 

Autoridade de Gestão do POR Lisboa e a aceitação pelo beneficiário. 

 

2. ENQUADRAMENTO GERAL 
 

2.1. Normativos de referência 
 

Sem prejuízo de outra legislação comunitária e nacional aplicável, na fase de implementação 

dos projetos deve ter-se em especial consideração a Portaria n.º 60-A/2015, de 2 de março, na sua 

atual redação, que aprova o “Regulamento que estabelece Normas Comuns sobre o Fundo Social 

Europeu”. 

Nota: ter atenção que alguns artigos desta portaria se referem a atividades formativas 

Deve ter-se ainda em conta os Avisos dos Concursos (http://rededlbclisboa.pt/consultoria/) 

no âmbito do qual foi apresentada a candidatura.  

 

2.2. Modalidades de intervenção e entidades responsáveis pela gestão 
 

A Autoridade de Gestão (AG) do Programa POR LISBOA é a responsável pela gestão dos 

apoios, tendo estabelecido contratos de delegação de competências com os GAL (Rede DLBC 

Lisboa). Assim, na fase de execução dos projetos, os beneficiários devem interagir com as referidas 

entidades. Contudo, nos seguintes casos, os contactos devem ser feitos sempre com a AG (c/c da 

Rede DLBC Lisboa): 

• Pedidos de alteração/reprogramações das operações 

• Execução das operações (reporte da execução física, pedidos de pagamento, relatórios finais, 

visitas ao local) 

 

As comunicações enviadas à AG e/ou Rede DLBC Lisboa devem ser remetidas pelo 

beneficiário ou quem tenha poderes ou, quando isso não ocorra, com o seu conhecimento. 
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Identifica-se abaixo os contactos da AG e Rede DLBC Lisboa: 

 

Quadro 1 - Contactos das entidades envolvidas na gestão dos Projetos Inovadores e/ou 

experimentais na área social 

 

 

3. OBRIGAÇÕES DOS BENEFICIÁRIOS 
 

Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação europeia ou nacional ou na 

regulamentação específica em vigor, os beneficiários ficam obrigados, quando aplicável, a respeitar 

as seguintes obrigações legais e também as constantes do Termo de Aceitação: 

a. Executar as operações nos termos e condições aprovados; 

b. Permitir o acesso aos locais de realização das operações e àqueles onde se encontrem 

os elementos e documentos necessários ao acompanhamento e controlo do projeto 

aprovado; 

c. Conservar os documentos relativos à realização da operação, sob a forma de 

documentos originais ou de cópias autenticadas, em suporte digital, quando 

legalmente admissível, ou em papel, durante o prazo de 3 anos, a contar da data do 

encerramento ou da aceitação da Comissão Europeia sobre a declaração de 

encerramento do Programa Operacional, consoante a fase em que o encerramento da 

operação tenha sido incluído, ou pelo prazo fixado na legislação nacional aplicável 

 
ENTIDADE 

 
Responsáveis 

 
Morada 

 
  Telefone 

 
Email 

 

Autoridade de Gestão 

 
Rua Alexandre 

Herculano, 37 

1250-009 Lisboa 

213 847 

902  

 

lisboa2020@ccdr-

lvt.pt 

 

Rede DLBC Lisboa Maria José Domingos 

Mourad Ghanem 

Maria João Conde 

Adília Rivotti 

Alina Silva 

 
 

 

937 

715 776 

 

 

geral@rededlbclisboa.

pt 
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ou na legislação específica em matéria de auxílios de Estado, se estas 

fixarem prazo superior; 

d. Proceder à publicitação dos apoios, em conformidade com o disposto na legislação 

europeia e nacional aplicável; 

e. Manter as condições legais necessárias ao exercício da atividade; 

f. Repor os montantes indevidamente recebidos e cumprir as sanções administrativas 

aplicadas; 

g. Manter a sua situação tributária e contributiva regularizada perante, respetivamente, 

a administração fiscal e a segurança social; 

h. Ter um sistema de contabilidade organizada ou simplificada, de acordo com o 

legalmente exigido; 

i. Dispor de um processo relativo à operação, preferencialmente em suporte digital, 

com toda a documentação relacionada com a mesma devidamente organizada, 

incluindo o suporte de um sistema de contabilidade para todas as transações 

referentes à operação; 

j. Assegurar o fornecimento de elementos necessários às atividades de monitorização e 

de avaliação das operações e participar em processos de inquirição relacionados com 

as mesmas; 

k. Adotar comportamentos que respeitem os princípios da transparência, da 

concorrência e da boa gestão dos dinheiros públicos, de modo a prevenir situações 

suscetíveis de configurar conflito de interesses, designadamente nas relações 

estabelecidas entre os beneficiários e os seus fornecedores ou prestadores de serviços; 

l. Comunicar as alterações ou ocorrências relevantes que ponham em causa os 

pressupostos relativos à aprovação do projeto; 

m. Não afetar a outras finalidades, locar, alienar ou por qualquer outro modo onerar os 

bens e serviços adquiridos no âmbito dos projetos apoiados, sem prévia autorização 

da entidade competente para a decisão, no prazo de três anos após a conclusão do 

projeto; 

n. Manter a situação regularizada perante a entidade pagadora do financiamento; 
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o. Assegurar o pagamento de remunerações a todos os trabalhadores e 

colaboradores ao longo do projeto cofinanciado, garantindo que não existem salários 

em atraso. 

 

4. DOSSIER TÉCNICO E CONTABILÍSTICO DA OPERAÇÃO 
 

As entidades beneficiárias ficam obrigadas a organizar um processo técnico da operação 

cofinanciada, sempre atualizado e disponível, de onde constem os documentos comprovativos da 

execução das suas diferentes ações e da consecução dos resultados aprovados, podendo os referidos 

processos ter suporte digital. 

Os beneficiários são obrigados, para cada operação aprovada, a conservar toda a documentação 

que acompanha o respetivo ciclo de vida, desde a submissão da candidatura até 3 anos, a contar da 

data do encerramento ou da aceitação da Comissão Europeia sobre a declaração de encerramento 

do Programa Operacional. 

 

Quadro 2 – Dossier técnico e contabilístico 

Separador Conteúdo 

1 Candidatura a. Relatório da candidatura e respetivos anexos submetidos com a candidatura 

b. Recibos e Relatórios do Balcão 2020 

c. Correspondência com a autoridade de Gestão e/ou Organismo Intermédio relativa ao Pedido de 

Elementos Adicionais (se aplicável) 

d. Outra troca de informação com a Autoridade de Gestão e/ou Organismo Intermédio 

2 Decisão a. E-mail comprovativo da receção da proposta de decisão e audiência prévia 

b. Resposta à audiência prévia (se aplicável) 

c. E-mail comprovativo da receção da decisão final 

d. E-mail comprovativo do envio do Termo de Aceitação 

e. Termo de Aceitação (cópia) 

f. Outra troca de informação com a Autoridade de Gestão e/ou Organismo Intermédio 

3 Contratação pública a. Documentação relativa aos procedimentos de contratação pública submetidos 

b. Recibos e Relatórios do Balcão 2020 

c. Toda a troca de informação com a Autoridade de Gestão e/ou Organismo Intermédio 

4 Execução física da 

operação/ações e 

dos resultados 

aprovados 

A informação relativa a este item corresponde ao processo técnico da operação, tal como definido 

no artigo 8º da Portaria 60-A/2015, e encontra-se descrita no Anexo da presente Norma. 

5 Execução financeira a. Relatório(s) do(s) pedido(s) de pagamento submetido(s) e respetivos anexos 
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da operação (Pedidos 

de Pagamento1) 

b. Recibos e Relatórios do Balcão 2020 

c. E-mail(s) comprovativo(s) da comunicação da Autoridade de Gestão sobre o resultado da análise do 

pedido de pagamento e a autorização do pagamento 

d. E-mail(s) comprovativo(s) do pagamento do Fundo pela AD&C e pelo IGFSS 

e. Outra troca de informação com a Autoridade de Gestão e/ou Organismo Intermédio 

6 Pedidos de Alteração 

(quando aplicável) 

a. Documentos submetidos que suportam o pedido de alteração 

b. Recibos e Relatórios do Balcão 2020 

c. Troca de informação com a Autoridade de Gestão e/ou Organismo Intermédio 

d. Documentos da nova decisão, incluíndo a Adenda ao Termo de Aceitação (se aplicável) 

7 Informação e 

publicidade 

a. Originais de toda a publicidade e informação produzida para a divulgação da operação e das ações 

b. Fotos de painéis temporários e permanentes 

c. Evidências físicas em equipamentos, utensílios, etc 

d. Exemplares de publicações, folhetos, etc 

8 Ações de 

acompanhamento e 

controlo 

a. Comunicação do agendamento das ações (Autoridade de Gestão, Organismo Intermédio ou 

Entidade responsável pela auditoria 

b. Relatório preliminar e/ou final das ações 

c. Evidências do cumprimento das recomendações (se aplicável) 

d. Toda a troca de informação com a Autoridade de Gestão e/ou Organismo Intermédio 

9 Encerramento (Saldo 

final) 

a. Pedido de Pagamento de Saldo final submetido e respetivos anexos 

b. Recibos e Relatórios do Balcão 2020 

c. Correspondência com a Autoridade de Gestão e/ou Organismo Intermédio relativa ao Pedido de 

Elementos Adicionais (se aplicável) 

d. E-mail comprovativo da comunicação da Autoridade de Gestão sobre a proposta de decisão e 

audiência prévia 

e. Resposta à audiência prévia (se aplicável) 

f. E-mail comprovativo da comunicação de aprovação do Saldo Final 

g. Outra troca de informação com a Autoridade de Gestão e/ou Organismo Intermédio 

10 Outros elementos Neste separador devem ser arquivados todos os elementos que não tenham enquadramento nos 

separadores atrás referidos (por exemplo, comunicações relacionadas com processos de dívida) 

 

O dossier da operação, seja em suporte digital ou sob a forma de cópias simples, deve 

obrigatoriamente indicar a localização dos originais, de modo a que possam ser apresentados, 

quando solicitados. 

 

5. REGRAS DE INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE 
 

Todas as operações financiadas devem reconhecer o apoio por fundos europeus, seja através 

das ações de informação e comunicação realizadas pelo beneficiário, seja durante a execução da 

operação, apresentando obrigatoriamente os logótipos do POR Lisboa, do Portugal 2020 e da União 

 
1 Exemplos de documentação a arquivar nesta pasta: faturas ou documentos equivalentes fiscalmente aceites, 

recibos, comprovativos do movimento bancário inerente ao pagamento realizado (ordem válida da 

transferência bancária ou cópia do cheque e extrato bancário) 
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Europeia com referência ao(s) Fundo(s) em causa, de acordo com os respetivos manuais 

de normas gráficas do POR Lisboa disponíveis em http://rededlbclisboa.pt/implementacao 

Assim, atendendo às caraterísticas das operações apoiadas, deve ter-se em conta que: 

1) Todas as ações de informação e de comunicação realizadas pelo beneficiário (ex.: anúncios 

publicados ou editados por qualquer meio de comunicação) devem reconhecer o apoio dos 

Fundos à operação. 

2) Durante a execução da operação, o beneficiário deve informar o público sobre o apoio obtido 

a partir dos Fundos: 

a) Fazendo constar, no sítio web do beneficiário, nos casos em que exista, uma breve descrição 

da operação, proporcional ao nível de apoio, incluindo os seus objetivos e resultados, e 

realçando o apoio financeiro da União Europeia (ver modelo de ficha de projeto 

disponibilizado no Guia de Informação e Comunicação (pág. 13) em 

http://rededlbclisboa.pt/implementacao/; 

Esta exigência deve ser cumprida mesmo que o website não seja objeto do apoio 

comunitário direto. 

Nos casos em que o website dos promotores não permita a figuração da informação 

prevista, pode o beneficiário incluir a barra de financiamento (ver barra de 

cofinanciamento em http://rededlbclisboa.pt/implementacao/) na homepage, de forma a 

estar sempre visível quando se navega no website. 

b) Colocando pelo menos um cartaz com informações sobre o projeto (dimensão mínima 

A3), referindo o apoio financeiro da União, num local facilmente visível do público, tais 

como a zona de entrada de um edifício.  

c) Identificando o apoio dos fundos nos stands e outros materiais usados na participação 

em feiras e exposições, bem como na capa ou contracapa de materiais documentais, tais 

como estudos, diagnósticos, auditorias ou planos de marketing; 

Note-se que as obrigações de informação e comunicação dos apoios dos Fundos previstas na 

legislação da União Europeia e nacional devem ser cumpridas pelos beneficiários após assinatura 

do Termo de Aceitação subsequente à aprovação da operação. Assim, enquanto não houver 

aprovação da operação e subsequente aceitação da decisão, os beneficiários não se encontram 

sujeitos à obrigação de cumprir as regras de informação e comunicação. 

 

 

 

http://rededlbclisboa.pt/implementacao/
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6. PEDIDOS DE ALTERAÇÃO 
 

Após a decisão definitiva de financiamento, poderá verificar-se a necessidade de se proceder 

à alteração da operação. As alterações de iniciativa do beneficiário devem ser solicitadas, 

submetendo um Pedido de Alteração (PA) através do Balcão 2020, informando o GAL responsável 

pelo Aviso e a AG, após a submissão. 

Os Pedidos de Alteração devem ser formalizados mediante a reformulação da candidatura 

submetida eletronicamente, acompanhado de nota justificativa com a síntese das alterações 

solicitadas e seus fundamentos e a respetiva documentação de suporte. Excetuam-se os casos abaixo 

identificados como “Pedidos de Alteração automáticos” que não carecem desta apresentação. 

Não são aceites pedidos de alteração apresentados por consultores ou terceiros sem poderes 

para obrigar a entidade.  

Para o efeito, a entidade beneficiária deve aceder ao Balcão 2020 (com o perfil de 

superutilizador) e realizar os seguintes passos: 

 

Figura 1 - Passos do registo de pedidos de alteração 

Após a submissão, o beneficiário deve enviar um email ao GAL e à AG, dando nota de que 

formalizou a apresentação do pedido. 

O pedido de alteração é analisado e, dependendo da sua natureza, pode ser decidido pelas 

entidades gestoras ou dos serviços da AG ou carecer de decisão da Comissão Diretiva da Autoridade 

de Gestão. Após a correspondente decisão, o beneficiário receberá uma notificação. Acedendo à 

funcionalidade “Pedidos de alteração” do Menu “Candidaturas”, o beneficiário pode consultar os 

vários pedidos de alteração já apresentados e o respetivo estado. 

• Aceder ao Menu “Conta Corrente” e selecionar a ficha da operação. 

Passo 1 

• Selecionar o separador “Dados de Candidatura”. 

Passo 2 

• Carregar no botão “Criar PA” (é gerado novo formulário da candidatura onde constam os dados da última aprovação). 

Passo 3 

• Proceder reformulação pretendida, executando todos os passos até à submissão da candidatura reformulada. 

Passo 4 •Deve dar especial atenção à fundamentação do PA e anexar algum documento de suporte que se justifique. 
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As alterações da operação 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 obrigatórios nem ponham em causa o tratamento 

equitativo dos proponentes de candidaturas apresentadas no mesmo concurso/fase. 

Não são aceites os seguintes tipos de pedidos de alteração: 

a) pedidos de alteração apresentados após a conclusão física ou financeira da operação; 

b) o aumento do custo total elegível ou do fundo aprovado, por referência à decisão de 

aprovação inicial ou efetuar retificações que decorram da incorreta aplicação das regras 

estabelecidas no Aviso aplicável; 

c) alterações que não garantam o cumprimento de alguma condição de elegibilidade do 

beneficiário ou da operação que presidiu à aprovação; 

d) alterações que impliquem uma redução da avaliação do mérito da operação que a 

coloquem abaixo da classificação da última candidatura aprovada no âmbito do 

concurso/fase em que foi apresentada. 

Não carecem da submissão de um Pedido de Alteração da operação no Balcão 2020: 

a) o pedido de prorrogação da data de apresentação do Termo de Aceitação, a remeter 

através de email; 

b) o pedido de prorrogação da data de cumprimento de eventuais condicionantes 

identificadas na aprovação, a remeter através de email; 

c) a transferência automática, para o ano civil seguinte, do financiamento associado ao ano 

inicial, quando a data de início ocorre no ano seguinte ao previsto na candidatura 

aprovada e seja validada pela AG; 

d) a transferência automática, para o ano civil seguinte, do financiamento não executado no 

civil em que foi aprovado, nas candidaturas plurianuais; 

e) antecipação da data de fim da operação; 

f) a prorrogação do prazo de apresentação do pedido de pagamento de saldo, a remeter 

através de email. 

Em regra, as novas decisões dão origem à emissão de novo Termo de Aceitação com 

assinatura(s) reconhecida(s) ou, quando tal não se justifique, são formalizadas por via da anexação 

ao dossier do pedido de alteração apresentado pelo beneficiário e da correspondente decisão 

tomada. 
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Salvo motivos excecionais, devidamente fundamentados, não é aceite a 

apresentação de mais do que um pedido de alteração em cada ano de execução e de mais do que 3 

pedidos por operação. 

 

7. EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA 
 

Após a validação do Termo de Aceitação pela Autoridade de Gestão (Avisos da AG), os 

beneficiários iniciam a execução dos projetos enquanto operações cofinanciadas. 

Para o efeito, o beneficiário (superutilizador) deve assegurar um conjunto de 

procedimentos de reporte de informação e apresentação de pedidos de pagamento, utilizando as 

correspondentes funcionalidades do Balcão 2020. 

Na utilização do Balcão 2020, sugere-se que tenha em atenção o seguinte: 

• Utilize preferencialmente o Internet Explorer; 

• Utilize sempre o botão “Confirmar” ou “Seguinte” para guardar a informação e transitar entre 

ecrãs. 

• Apenas é obrigatória a informação dos campos assinalados com asterisco vermelho. 

 

O esquema seguinte permite identificar as principais etapas associadas às operações FSE: 

 

Figura 2 - Principais etapas da execução física e financeira dos projetos 

1
•Registo e validação do IBAN

2
•Comunicação da data de início (e reinício do ano civil seguinte)

3
• Adiantamento (inicial e no ano civil seguinte)

4

• Atualização prévia da execução física

•Apresentação do 1º pedido de reembolso

5

•Atualização prévia da execução física

• Apresentação do pedido de reembolso n

6

•Atualização prévia da execução física

•Apresentação do pedido de reembolso intercalar

7

•Atualização prévia da execução física

•Apresentação do Pedido de Pagamento de Saldo
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7.1. Início da execução das operações 
 

No que respeita às operações cofinanciadas pelo FSE, devem ser previamente assegurados 

no Balcão 2020 os procedimentos de registo do IBAN e de comunicação do início da operação, nos 

termos que a seguir se descreve. 

 

7.1.1. Registo e validação do IBAN associado à operação  

 

A conta bancária a utilizar para efeitos da receção dos apoios fica associada à operação em 

causa. Não se exige que a conta a identificar seja exclusivamente usada para esse fim, pode ser uma 

conta que o beneficiário já possua e não tem de ser a usada apenas para efeitos da receção de 

pagamentos de projetos do Programa.  

Para que o beneficiário possa registar o IBAN, devem estar cumpridos os seguintes 

pressupostos: 

• A candidatura tem de estar no estado “Aceite pela Entidade” (no caso do registo inicial) 

• Apenas o Superutilizador pode efetuar o registo ou alteração do IBAN 

A entidade beneficiária deve aceder ao Balcão 2020 com o perfil de “superutilizador” e 

realizar os seguintes passos: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Passos do registo do IBAN  
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Caso seja emitido o alerta impeditivo “A candidatura está em alteração…”, será 

necessário sair do SIIFSE, encerrando devidamente todas as janelas e a aplicação. Na nova tentativa 

de registo deve ser selecionada a opção “Novo IBAN”. 

Na sequência do registo/alteração do IBAN, a Autoridade de Gestão (AG) fará a sua 

validação. Para o efeito, o beneficiário deve remeter um e-mail à AG (lisboa2020@ccdr-lvt.pt), 

indicando como assunto “IBAN operação Código Universal” [colocar o código universal do projeto], 

dando nota de que procedeu ao registo do IBAN, para que o técnico assegure essa validação o mais 

rapidamente possível. Após essa validação, o técnico notificará o beneficiário indicando os 

procedimentos a respeitar na etapa seguinte (comunicação da data de início da operação). 

O registo e a validação do IBAN são condição para que o beneficiário possa efetuar o 

procedimento seguinte. 

 

7.1.2. Comunicação da data de início da operação  

 

Só após a validação do IBAN pela Autoridade de Gestão é possível a comunicação da data 

de início da operação. 

A comunicação da data de início da operação deve ser efetuada pela entidade beneficiária 

após o início efetivo da primeira das atividades que a integram. 

Nas operações plurianuais, o beneficiário deve ainda comunicar a data de reinício da 

operação em cada um dos anos subsequentes de realização da operação. 

Para o efeito, a entidade beneficiária deve aceder ao Balcão 2020 e realizar os seguintes 

passos: 

Figura 4 - Passos da comunicação da data de (re)início da operação  
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O registo da data de reinício da operação não carece da apresentação de 

qualquer comprovativo. 

Na sequência do registo da data de início, a Autoridade de Gestão fará a sua validação. O 

beneficiário deve remeter um email à AG (lisboa2020@ccdr-lvt.pt) c/c da Rede DLBC Lisboa 

indicando como assunto “Data início da operação Código Universal” [colocar o código universal do 

projeto], dando nota de que procedeu à comunicação da data de início, para que o técnico assegure 

essa validação o mais rapidamente possível. 

Caso todo o processo decorra com sucesso, ficará concluída a comunicação da data de início, 

ou seja, o pedido de financiamento passará ao estado de “Operação em Execução/A Aguardar 

autorização para emissão do 1º Adiantamento”. 

A AG verifica, então, se está regularizada a situação tributária e contributiva do beneficiário 

e a AG processa a autorização do 1º adiantamento (15% do financiamento aprovado para o 1º ano 

da operação). Os pagamentos são depois efetuados pela Entidade Pagadora dos apoios (Instituto de 

Gestão Financeira da Segurança Social), por transferência bancária para a conta associada ao IBAN 

validado. 

 

7.2. Execução física das operações 
 

De modo a permitir o acompanhamento e a monitorização das realizações e resultados 

diretos que justificam o apoio dos fundos, os beneficiários devem reportar informação relativa aos 

produtos “físicos” das intervenções, sob a forma de indicadores de realização e resultado 

contratualizados. 

A informação disponibilizada pelo beneficiário é recolhida, armazenada e agregada no 

módulo de Execução Física” do SIIFSE. 

A realização física da operação decorre durante o período identificado no cronograma 

aprovado, entre a data de início da primeira “ação” e a data que consta do cronograma aprovado 

como data final para a realização da sua última ação. Após comunicação da data de início da 

operação, deve atualizar-se o registo da execução física da operação no Balcão 2020. Previamente à 

submissão de cada pedido de reembolso e, em especial, do pedido de reembolso intermédio 

(reportado a 31 de dezembro de cada ano civil), o beneficiário (superutilizador) deve atualizar a 

caracterização física da entidade e dos participantes, seguindo os passos abaixo indicados: 
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Figura 5 - Passos do registo da execução física  

 

7.3. Execução financeira das operações 
 

A execução financeira de uma operação corresponde à realização, comprovada pelo 

respetivo pagamento, da despesa relativa ao financiamento previsto na candidatura e aprovado nos 

termos e prazos estabelecidos na decisão de aprovação e no Termo de Aceitação. 

O apuramento e validação da execução financeira de uma operação é efetuado através da 

análise dos pedidos de pagamento apresentados pelo Beneficiário, suportados pelos comprovativos 

de pagamento. 

A atualização da execução física deve ser efetuada em cada pedido de reembolso.   

Aconselha-se, aquando da anexação dos comprovativos das despesas, se submeta 

também um pequeno relatório de execução física (necessário no formato .zip ou .rar.). 

No caso da execução física reportar apenas a um PR (pedido de reembolso), o 

beneficiário regista os dados físicos, mas não os submete pelo que não deverá confirmar 

o ecrã “Submissão”. A “submissão” só deve ser feita quando o beneficiário pretenda 

encerrar o ano civil, através da criação e submissão de um PRI (pedido de reembolso 

intermédio), ou encerrar a operação, através da criação e submissão de um Saldo. 

1
•Aceder ao menu "Conta Corrente" e seleccionar a ficha de operação

2
•Seleccionar o separador "Dados de Execução"

3
•No bloco "Informação de Alteração e Submissão", carregar no quadrado com um lápis (alterar) e entrar no écrã de detalhe de 

registo

4
•No separador "Recursos Humanos", inserir o n.º total de registos de trabalhadores e depois inserir os dados relativos aos 

trabalhadores (NIF, NISS, perfil profissional, vínculo).  

5

• No separador "Atividades", referir no campo “Título” a que período se refere o pedido de reembolso (Ex: atividades de 
janeiro a março de 2021). Em “Informação de execução”, colocar sumariamente as atividades implementadas (ex: realizamos 
x atividades de capacitação com x participantes). Especificar o n.º de destinatários abrangidos, por tipologia.

6

•A submissão da execução física só é ncessária caso a entidade beneficiária pretenda encerrar o ano (PRI) ou encerrar a 
operação (Saldo final). No caso da execução física reportar apenas a um pedido de reembolso, não deverá confirmar-se o écrã 
'Submissão'
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Uma vez aceite a decisão de aprovação (devolução do Termo de Aceitação 

assinado), o beneficiário deve assegurar o reporte da execução financeira, nos prazos e moldes 

definidos, através do Balcão 2020. 

Apresenta-se de seguida alguma informação útil de enquadramento e as indicações sobre o 

modo de proceder. 

 

Figura 6 - Passos da execução financeira 

  

7.3.1. Elegibilidade temporal das despesas 

 

Apenas são elegíveis as despesas realizadas após a data da submissão da candidatura.  

Em termos de elegibilidade temporal, as despesas não podem exceder os 36 meses, salvo 

casos devidamente justificados que permitam uma prorrogação de um período adicional de seis 

meses. 

As despesas são elegíveis desde a celebração do primeiro contrato até à última despesa de 

remuneração imputável ao projeto que justifica o vencimento do último mês do contrato ou do 

período máximo financiável. Quando a prorrogação do prazo de entrega do saldo seja autorizada 

pela Autoridade de Gestão, considera-se elegível a despesa realizada e paga até à nova data fixada. 

 

7.3.2. Despesas elegíveis 

 

Os quadros seguintes permitem sistematizar o âmbito da elegibilidade das despesas de 

acordo com a sua natureza, nos termos conjugados dos artigos 12.º a 15.º do Decreto-Lei n.º 159/2014, 

de 27 de outubro, do artigo 17.º da Portaria n.º 60-A/2015, de 2 de março e dos artigos 10.º e 11.º da 

Portaria 105/2017, de 10 de março, todos na sua atual redação. 

 

Adiantamento 
após início do 
projeto/ano: 
15% do valor 
programado 
para o ano n

Reembolsos 
intermédios 

pagos a 100% 
sobre as 
despesas 
efetuadas

Reembolsos 
de 

encerramento 
do ano (PRI). 

Nota: será 
pago a 100%, 
deduzido o 

adiantamento

Saldo Final: 
15% em 

função do grau 
de execução e 
cumprimento 
dos resultados
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Quadro 3 – Elegibilidade das despesas de operações, segundo a natureza 

Despesas elegíveis 

São elegíveis as despesas com remunerações de postos de trabalho criados, nas seguintes situações: 

• Encargos com consultores (remunerações e outras despesas de consultores) 

• Encargos com pessoal afeto à operação (nomeadamente as despesas com remunerações de 

pessoal dirigente, técnicos, pessoal administrativo, bem como outro pessoal envolvido nas 

fases de conceção, preparação, desenvolvimento, gestão, acompanhamento e avaliação da 

operação) 

• Deslocações e estadias (despesas com alojamento, deslocação e alimentação do pessoal afeto à 

operação) 

• Rendas, alugueres e amortizações (despesas com o aluguer, ou amortização de equipamentos 

diretamente relacionados com a operação, e as despesas com a renda ou a amortização das 

instalações onde a atividade decorre) 

• Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, acompanhamento e avaliação (são 

elegíveis os encargos com a aquisição de bens e serviços diretamente relacionados com as 

atividades da operação, designadamente: 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: outras despesas necessárias à conceção, desenvolvimento e 

gestão da operação apoiada, nomeadamente as despesas correntes com energia, água, 

comunicações e as despesas gerais de manutenção de equipamentos e instalações. Nota: as 

despesas serão elegíveis na proporção do peso da operação no global da atividade da entidade 

beneficiária até ao limite de 10% do investimento total do projeto 

Despesas não elegíveis 

Não são consideradas elegíveis as despesas que se enquadrem no n.º 1 do art.º 17 da Portaria n.º 60-

A/2015, de 2 de março, e nos n.ºs 12, 13 e 14 do artigo 15.º do Decreto-lei 159/2014, de 27 de outubro, 

na sua atual redação. 

 

7.3.3. Pagamentos 

 

Os pagamentos aos beneficiários de financiamento FSE são efetuados nos termos dos n.º 6 e 

7 do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27/10, e do artigo 12.º do Regulamento Específico do 

Domínio da Inclusão Social e Emprego adotado pela Portaria n.º 97-A/2015, de 30/03, nas suas atuais 

redações. 

Como se refere no ponto 7.2, a apresentação de pedidos de reembolso é precedida da 

atualização da execução física. O beneficiário deve ainda certificar-se de que tem a sua situação 

tributária e contributiva regularizada perante, respetivamente, a administração fiscal e a segurança 

social, pois isso é condição para se poder processar qualquer pagamento. Uma vez assegurados estes 

procedimentos, o beneficiário apresenta no Balcão 2020 os pedidos de pagamento correspondentes.  



 

Guia de Apoio ao Beneficiário 

• • • 

www.rededlbclisboa.pt                                                                                                                                              

 17  

7.3.3.1. Tipos e Modalidades de pedidos de pagamento 

 

No que respeita às operações, os tipos de pagamento são os identificados no quadro seguinte. 

 

Quadro 4 - Tipo de pagamentos das operações  

 

Tipos de Pagamento das operações  

 ADIANTAMENTOS 

   Pagamento efetuado sem a correspondente contrapartida de despesa realizada, sendo 

processado na sequência da validação da comunicação da data de início da operação (não exige 

a apresentação de comprovativos de despesa). 

   Corresponde a 15% do valor total aprovado, no caso de candidaturas anuais, ou do valor aprovado 

para cada ano civil, no caso de candidaturas plurianuais. 

REEMBOLSOS 

Pagamentos contra apresentação de despesas de elegíveis realizadas e pagas. 

Podem ser: 

• PR - Pedido de reembolso 

Qualquer pedido de reembolso que não reporte ao final de cada ano civil ou ao final da 

operação. Devem ser apresentados com uma periodicidade mínima bimestral. 

• PRI - Pedido de reembolso intermédio 

Pedido de pagamento que corresponde ao encerramento de cada ano civil, com data de corte a 31 

de dezembro do ano n. 

• Saldo Final 

Pedido de pagamento final, correspondente ao encerramento financeiro da operação, referente ao 

período que medeia entre o último pedido de reembolso apresentado e o pedido de pagamento de 

saldo, a apresentar no prazo de 45 dias úteis, a contar da data da conclusão da operação. 

 

7.3.3.2. Apresentação de pedidos de pagamento 

 

Descreve-se de seguida os principais aspetos a ter em conta na apresentação de pedidos de 

pagamento. Os pedidos de pagamento são apresentados em formulário próprio constante do Balcão 

2020 a que o beneficiário acede através da sua Conta Corrente (Ficha de Operação). 
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Figura 7 - Principais etapas do registo de pedidos de pagamento 

 

Na apresentação do pedido de pagamento o Beneficiário deve, consoante a modalidade do pedido 

aplicável, remeter os documentos indicados no quadro abaixo. 
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Quadro 5 - Evidências físicas e documentos comprovativos de despesa a apresentar 

pelos beneficiários, segundo a etapa da execução financeira  

 

Formulários/Outros documentos 
Comunicação 

Início 

 

1º 

PR 

 

PR 

seguintes 

 

Saldo 

• Contrato(s) de trabalho e/ou, por ex., ata de 

reunião do órgão executivo que comprove a 

data de início 

• Comunicação de admissão de trabalhadores 

na Segurança Social, apenas para o primeiro 

mês de afetação do trabalhador, caso não 

tenha sido apresentado na comunicação da 

data de início da operação 

 

 

X 

   

• Recibo(s) de vencimento  X X X 

• Extrato bancário que comprove o pagamento do 

vencimento ao trabalhador (se a transferência for 

feita por lote, enviar também o detalhe da 

transferência com identificação clara do 

trabalhador) 

  

X 

 

X 

 

X 

• “Declaração de retenções na Fonte IRS” - Mapa 

onde conste os valores dos descontos do IRS 

(exemplo, processamento de salários ou extrato da 

conta 242) 

  

X 

 

X 

 

X 

• Extrato bancário que comprove o pagamento do IRS  X X X 

• “Declaração de Remunerações” completa, isto 

é, Extrato de Resumo (Segurança Social) 

• Extratos da declaração de remunerações 

(Segurança Social) correspondentes às pessoas 

contratadas 

  

X 

 

X 

 

X 

• Faturas de todas as despesas e comprovativos de 

pagamento 

 
X X X 

 

 

7.3.3.3. Análise e processamento dos pagamentos 

 

Após a sua submissão, os pedidos de pagamento são verificados pela Autoridade de Gestão, 

com vista à confirmação se as despesas apresentadas têm correspondência inequívoca com a 

operação, estão explicitamente previstas nas componentes aprovadas, material e financeiramente, e 
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reúnem as condições de elegibilidade previstas nos regulamentos comunitários e 

específicos do Programa e se os montantes elegíveis e da comparticipação solicitada estão corretos. 

Em regra, a verificação dos pedidos de pagamento é executada nos 30 dias úteis após a sua 

apresentação, desde que este tenha sido corretamente instruído. 

Este prazo é suspenso, caso seja necessário solicitar, por uma única vez, esclarecimentos 

adicionais relativos ao pedido em análise, ou prolongado caso o beneficiário inclua num PR a 

despesa relativa a vários meses anteriores de execução. 

As despesas que não verificarem todos os pressupostos de elegibilidade, serão retiradas da 

lista. Caso não seja possível corrigir as deficiências de instrução pela Entidade Gestora/AG, o pedido 

de pagamento poderá ser anulado, devendo o beneficiário registar um novo. 

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. 

 

8. VERIFICAÇÕES NO LOCAL E AUDITORIAS ÀS OPERAÇÕES 
 

Durante a sua execução e após o seu encerramento, as operações podem ser alvo de 

verificações no local realizadas pela AG. 

Constituindo uma das vertentes do acompanhamento da execução das operações, a visita ao 

local visa permitir um conhecimento mais profundo das condições de implementação dos projetos, 

a identificação dos principais aspetos positivos a potenciar e as dificuldades/limitações a ultrapassar, 

corrigindo e, se possível, prevenindo a ocorrência de inconformidades. Neste âmbito, é verificada a 

realidade da operação, designadamente, o fornecimento dos produtos/bens em conformidade com 

os termos e as condições do contrato, o progresso físico da operação e o respeito pelas regras 

comunitárias em matéria de publicidade. As verificações no local também visam verificar se o 

beneficiário está a fornecer informação precisa sobre a execução física e financeira da operação. 

Após a conclusão da operação, poderá ser necessária a realização de verificações no local 

durante a fase operacional para assegurar que as condições definidas continuam a ser observadas. 

As operações podem ainda ser sujeitas a ações de controlo e de auditoria por parte de um 

conjunto alargado de entidades nacionais e comunitárias com responsabilidades nesta matéria, 

como a Inspeção Geral de Finanças (IGF), a Agência para o Desenvolvimento e Coesão (AD&C), a 

Comissão Europeia (CE), o Tribunal de Contas Europeu (TCE), o Tribunal de Contas Português (TC) 

e o Organismo da Luta Contra a Fraude (OLAF). 
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Os beneficiários são notificados da verificação no local ou da auditoria pelas 

entidades responsáveis, por correio eletrónico (em casos especiais, a notificação pode ser enviada 

por via postal, por meio de carta registada com aviso de receção), com uma antecedência mínima de 

2 dias úteis relativamente à data agendada para o início dos trabalhos de campo, para garantir que 

os responsáveis e a documentação estejam disponíveis durante a verificação. 

Findos os trabalhos da verificação no local ou da auditoria, a entidade responsável envia ao 

beneficiário um relatório preliminar no qual constam as conclusões das verificações e as 

recomendações, assegurando a audiência de interessados às conclusões preliminares da visita, 

sempre que existam propostas de redução financeira ou outras consequências negativas para a 

entidade beneficiária. 

Caso o beneficiário entenda apresentar alegações contrárias, estas serão apreciadas pela 

entidade responsável que ultima o Relatório Final e o envia ao beneficiário. Quando aplicável, são 

aí identificadas as recomendações e condições que o beneficiário deverá cumprir, cuja 

implementação será posteriormente avaliada pelas entidades responsáveis. 

 

9. ENCERRAMENTO DO PROJETO 
 

Uma vez concluída a operação, o beneficiário é obrigado a apresentar os pedidos de 

pagamento finais, através do Balcão 2020, nos termos que o quadro seguinte sintetiza: 

 

Quadro 6 - Pedidos de pagamento finais 

Pedido de Pagamento 

Final 
Pedido de Pagamento de Saldo 

Informação conexa Atualização da Execução Física (em SIFSE) e documentos de suporte 

Conclusão da operação Data final para a realização da última ação, tal como consta do 

cronograma aprovado 

Prazo de apresentação Até 45 dias úteis após a data de conclusão 

Prazo de pagamento Até 45 dias úteis a contar da data de apresentação do pedido de 

pagamento 
 

O Pedido de Pagamento de Saldo final relativo às operações FSE é apresentado através do 

formulário disponível no SIFSE (Conta Corrente, Ficha de Operação, Dados de Execução, Reembolso 

– Saldo), anexando os documentos de suporte exigidos. A apresentação do Pedido de Pagamento de 

Saldo é precedida da atualização do registo da execução física da operação, apenas sendo possível 

apresentar o saldo quando todas as atividades se encontrarem no estado “Concluída”, “Cancelada” 

ou “Anulada”. 
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O prazo definido para a apresentação do Pedido de Pagamento de Saldo pode 

ser prorrogado mediante justificação fundamentada a apresentar à Autoridade de Gestão ou à 

Entidade Gestora, sendo que se considera elegível a despesa realizada e paga até à nova data fixada 

para a apresentação do saldo. 

Tendo por base a documentação apresentada pelo beneficiário, a AG desencadeia um 

conjunto de verificações com o objetivo de confirmar que: 

• a operação está concluída em termos físicos e financeiros 

• as características físicas da operação realizada correspondem à descrição aprovada e têm 

enquadramento nos objetivos da decisão de aprovação 

• foram cumpridas as metas contratualizadas 

• está assegurada a conformidade da operação com os princípios gerais e as políticas da União 

• se encontram reunidas as condições para a prossecução dos objetivos enunciados para a fase 

de exploração da operação, se aplicável 

O incumprimento das obrigações do beneficiário, bem como a inexistência ou a perda de 

qualquer dos requisitos de concessão do apoio, podem determinar a sua redução ou revogação, nos 

casos previstos no artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro. No caso das operações 

FSE, em sede de encerramento das operações, releva-se, em especial, os seguintes fundamentos de 

redução e revogação: 

 

Quadro 7 - Fundamentos da redução de financiamento 

FUNDAMENTOS DA REDUÇÃO DO 

FINANCIAMENTO 

O incumprimento, total ou parcial, das obrigações do beneficiário, incluindo os resultados 

contratados. 

A não justificação da despesa, salvo no âmbito de financiamento em regime de custos simplificados, 

ou a imputação de valores superiores aos legalmente permitidos e aprovados ou de valores não 

elegíveis. 

A imputação de despesas não relacionadas com a execução da operação ou não justificadas através 

de faturas, ou de documentos equivalentes fiscalmente aceites, bem como de despesas não relevadas 

na contabilidade. 

O incumprimento das normas relativas a informação e publicidade, sendo a redução determinada 

em função da gravidade do incumprimento. 

 

FUNDAMENTOS DA REVOGAÇÃO DO 

FINANCIAMENTO 

O incumprimento dos objetivos essenciais previstos na candidatura. 
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Em caso de revogação ou de apuramento de montantes pagos aos beneficiários não 

integralmente utilizados nos prazos e condições fixados pelo Programa, os mesmos são objeto de 

recuperação, nos termos definidos no artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro. 

 

10. OBRIGAÇÕES PÓS-PROJETO 
 

Devem ser conservados e mantidos à disposição das autoridades comunitárias e nacionais 

todos os documentos que integram os processos contabilístico e técnico da operação durante o prazo 

de três anos, a contar da data do encerramento ou da aceitação da Comissão Europeia sobre a 

declaração de encerramento do PORTUGAL 2020, ou pelo prazo fixado na legislação nacional 

aplicável ou na legislação específica em matéria de auxílios de Estado, se estas fixarem prazo 

superior, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro. 

Os referidos documentos deverão ser conservados sob a forma de documentos originais ou 

de cópias autenticadas, preferencialmente, em suporte digital. 

Os beneficiários devem assegurar o fornecimento de elementos necessários às atividades de 

monitorização e de avaliação da operação e participar em processos de inquirição relacionados com 

a mesma, e sempre que aplicável, para o apuramento dos indicadores de resultado que só podem 

A inexecução integral da candidatura nos termos em que foi aprovada. 

A existência de alterações aos elementos determinantes da decisão de aprovação que ponham 

em causa o mérito da operação ou a sua razoabilidade financeira, salvo aceitação expressa pela 

autoridade de gestão. 

A não apresentação atempada dos formulários relativos à execução e aos pedidos de saldo, salvo 

se o atraso for aceite pela entidade competente, mantendo -se, neste caso, como período elegível 

para consideração das despesas, o definido como prazo de entrega do pedido de saldo. 

A apresentação dos mesmos custos a mais de uma autoridade de gestão, sem aplicação de 

critérios de imputação devidamente fundamentados, ou a outras entidades responsáveis por 

financiamentos públicos. 

A inexistência ou a falta de regularização das deficiências de organização do processo relativo à 

realização da operação e o não envio de elementos solicitados pela autoridade de gestão nos prazos 

por ela fixados, bem como a existência reiterada de dívidas a formandos. 

A recusa, por parte dos beneficiários, da submissão ao controlo e auditoria a que estão legalmente 

sujeitos. 

A falta de apresentação da garantia idónea, quando exigida. 

A prestação de falsas declarações sobre o beneficiário, sobre a realização da operação ou sobre os 

custos incorridos, que afetem, de modo substancial, a justificação dos apoios recebidos ou a 

receber. 

A manutenção das situações que constituem fundamento de redução. 
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ser apurados após o final da operação ou o final da participação dos seus destinatários 

finais (participantes). 


