Sessão de esclarecimento
Projetos Inovadores e /ou
experimentais na área social
Programa Operacional Regional de Lisboa
Plataforma InterGAL-DLBC Urbano

Agenda
11h00:
11h05:
11h10:

Breve apresentação da sessão
Avisos PIEAS
Implementação:
a) Arranque da operação (Envol20 Almada)
b) Obrigações dos beneficiários (FatorC)
c) Elegibilidades das despesas (Rede DLBC Lisboa)

11h40:
12h50:

Questões participantes (Orientações POR Lisboa)
Encerramento (+ Benfica)

EIXO PRIORITÁRIO: 6. Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação
OBJETIVO TEMÁTICO: 9. Promover a inclusão social e combater a pobreza e qualquer tipo de discriminação
PRIORIDADE DE INVESTIMENTO: 9.6(9vi) - Estratégias de desenvolvimento local lideradas pelas
comunidades

Aviso Projetos Inovadores e/ou Experimentais na Área Social
Fundo Estrutural Fundo Social Europeu (FSE)
Objetivo principal: a redução da pobreza, a exclusão social e o desemprego
“…este aviso tem por finalidade proporcionar incentivos e apoios de natureza financeira a projetos concebidos e
implementados por entidades com relevante presença local atual e/ou futura, junto de populações afetadas por situações de
depressão social e pressão económica nas suas várias vertentes, tendo em vista assegurar um acompanhamento próximo,
inteligente e inovador dos residentes nos territórios de referência, identificar rápida e adequadamente situações de risco e/ou
carência ainda não cobertas por outras políticas públicas ou projetos específicos ativos, e capacitar as entidades beneficiárias
para a operacionalização das novas medidas de ação social que se reputem adequadas para os casos ou situações sinalizados.”

Destinatários finais
Pessoas na situação de desemprego; Pessoas com deficiência; Crianças e jovens e respetivos
cuidadores; Agregados e outras configurações familiares ou para familiares análogas em
situação de risco ou carência socioeconómica ou conexa; Pessoas idosas ou em qualquer
situação limitadora da mobilidade e respetivos cuidadores; Outras pessoas ou agregados em
situações atípicas de risco e/ou não cobertas por qualquer outra medida ou programa público
em funcionamento.
Os destinatários devem ser residentes em territórios especialmente afetados por situações de
pobreza e/ou manifesta pressão socioeconómica, ou expostos a qualquer outro fenómeno
equivalente que seja causa ou contribua para a situação de pobreza, para a sua eclosão e/ou
para o seu agravamento, ou que de qualquer forma contribua para a constituição das situações
identificadas no parágrafo anterior.

Jan
2021

• Relatório execução física n
• Pedido de reembolso n
(2 meses)

Dez
2021

2021

• Confirmar IBAN
• Início da operação

Reinício da operação

Jan
2022
• Relatório execução física final do ano
• Pedido de reembolso intermédio

Implementação
Arranque da operação

ACESSO À CANDIDATURA/OPERAÇÃO NO BALCÃO 2020
1. Iniciar sessão com os
dados de NIF e Senha Superutilizador

NIF do
Utilizador

xxxxxx

2. Clicar no menu Conta
Corrente para aceder à(s) sua(s)
Candidatura(s) /Operação(ões)

3. Clicar no Acesso da Operação pretendida
para aceder à Ficha de Operação

NIF da
Entidade

REGISTO IBAN
Para Registar o IBAN deve-se aceder ao Balcão 2020 com o Perfil de Superutilizador
Após clicar na Conta Corrente, clicar no Acesso e aceder à Ficha de Operação deve:
1. Clicar nos Dados de Pagamento

2. Clicar no Registo do IBAN

REGISTO IBAN

3. Digitar o IBAN associado à
operação, para efeitos de pagamentos
PT50 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IBAN Operação XXX

4. Carregar o documento comprovativo do IBAN emitido por
instituição bancária e devidamente atualizado (formato zip).
5. Clicar em Confirmar

Na sequência do registo do IBAN, fica no estado “Em validação”. Apenas após a validação pela AG, o
beneficiário passa à fase seguinte: Comunicar a data de início da operação.

COMUNICAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DA OPERAÇÃO

Após clicar na Conta Corrente, clicar no Acesso e aceder à Ficha de Operação deve:
1. Clicar nos Dados Execução

2. Clicar no Comunicar Data de Início

COMUNICAÇÃO DA DATA DE INÍCIO

XX/XX/XXXX

4. Inserir a Data de início da Operação
5. Inserir Justificação
6. Clicar Seguinte

3. Anexar documento comprovativo da data de início do projeto
(formato .zip). Ex.: ata de reunião de direção a determinar a data
de início do projeto.
Após o registo da data de início, a AG irá validar a mesma.
Após a validação, o estado da operação é alterado para Em Execução/ A aguardar
autorização para emissão do 1º Adiantamento e a AG irá proceder ao pagamento
do 1º adiantamento – 15% do valor aprovado para o ano corrente.
A partir da validação, é possível ao beneficiário aceder à Execução Física da
operação e apresentar um Pedido de Reembolso.

Implementação
Obrigações dos beneficiários

OBRIGAÇÕES DOS BENEFICIÁRIOS
PORTARIA 97A_2015 – artigo 8º
Critérios específicos da Oport. PI 9.6
Resultados / elementos candidatura

Decreto-Lei 159/2014 – artigo 24º
Disposições gerais dos Fundos
Comunitários
Obrigações contabilísticas

✔ Cumprimento dos resultados contratados (Ex:
implementação de um projeto inovador; nº entidades
envolvidas na operação; Grau de satisfação das
entidades envolvidas na operação)

✔ Dispor de contabilidade organizada

✔ Execução da candidatura nos termos em que foi
aprovada (elementos que determinaram a sua
aprovação)

✔ Conservar documentos originais ou cópias autenticadas
durante 3 anos

✔ Comunicar alterações/ocorrências relevantes (ex:
Pedidos alteração)

Medidas de publicidade
✔ Publicitação dos apoios (ex: cartazes, site, etc)

✔ Documentação relativa à operação devidamente
organizada num processo (preferencial formato digital)

✔ Submeter-se aos procedimentos de controlo e auditoria /
disponibilizar os elementos que forem solicitados pelas
entidades competentes para acompanhamento/avaliação
de resultados

Obrigações fiscais e legais

✔ Manter a situação tributária e contributiva regularizada
✔ Manter a situação regularizada perante a entidade
pagadora
✔ Manter as condições legais necessárias ao exercício da
atividade
✔ Adotar comportamentos que respeitem os princípios da
transparência, da concorrência e da boa gestão dos
dinheiros públicos
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Regulamentação: Nº alínea c) do n.º 3 do artigo 75.º do RE ISE/ artigo 8.º e 18º da Portaria_52_2020_28fev2020/ artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 159/2014.

NORMAS DE INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE
Ações obrigatórias a
A partir de quando se deve cumprir com as normas de informação e publicidade?
efetuar pelo
beneficiário
• As obrigações de informação e comunicação dos apoios dos fundos devem ser cumpridas pelos
beneficiários após
•

a

assinatura do Termo de Aceitação, ou celebração do contrato, subsequente à aprovação de uma operação.
Nos casos em que as ações se desenvolvam, total ou parcialmente, antes da assinatura do Termo de Aceitação ou
celebração do contrato, recomenda-se, enquanto boa prática, que os beneficiários assegurem a informação e
comunicação dos apoios dos fundos.

Que regras?
Ações de informação e
comunicação

Durante a execução da operação:
•
Website (+ficha técnica) , caso
exista
•

Cartaz afixado em lugar
visível

•

Documentos relacionados
com a operação (ex. folhas de
presenças, etc)

Devem reconhecer o apoio dos fundos à operação (apresentando insígnia da União
Europeia e referência ao fundo)

Breve descrição da operação, incluindo objetivos e resultados e realçando o apoio financeiro
da União Europeia

Cartaz com informação sobre o projeto (no local do projeto para visualização do público)
referindo o apoio da União Europeia
Devem conter uma declaração inequívoca segundo a qual o projeto foi apoiado pelo fundo,
para garantir que os participantes do projeto são informados do cofinanciamento

Os logótipos e Guia constam do site do Portugal 2020: http://lisboa.portugal2020.pt/np4/184.html
Fonte: guia de informação e comunicação para beneficiários AD&C
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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.

Esta obrigação do beneficiário consta, igualmente, do Termo de Aceitação da operação, nos seguintes termos:
“conservar e manter à disposição das autoridades comunitárias e nacionais todos os documentos que integram os
processos contabilístico e técnico da operação”.
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.
Salienta-se que de acordo com a alínea g) do n.º 3 do artigo 23.º do Decreto-Lei 159/2014, constitui fundamento
suscetível de determinar a revogação do apoio “a inexistência ou a falta de regularização das deficiências de
organização do processo relativo à realização da operação“.
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DOSSIER TÉCNICO E CONTABILÍSTICO DA OPERAÇÃO
Separador

Exemplo de Conteúdos

1

Candidatura

• Candidatura e respetivos anexos;
• Correspondência relativa a pedidos de esclarecimento (se aplicável)

2

Decisão

• Documentos relacionados com a audiência prévia;
• Cópia dos Termo de Aceitação

3

Contratação Pública

• Documentação relativa aos Procedimentos da Contratação Pública

4

Execução Física

• A informação relativa a este item corresponde ao processo técnico da operação, tal como def. artigo 8º
da Portaria 60-A/2015

5

Execução Financeira

• Pedidos de Pagamento submetidos e documentos anexos
• Troca de informação com o GAL ou AG

6

Pedidos de Alteração (se
aplicável)

• Documentos que suportam o Pedido de Alteração
• Documentos da nova decisão, incluindo o Termo de Aceitação

7

Informação e Publicidade

• Originais de toda a publicidade e informação produzida para a divulgação da operação ou das ações
• Fotos de painéis temporários e permanentes
• Exemplares de publicações ou folhetos/ Prints de divulgação online

8

Ações de
Acompanhamento

• Comunicação do agendamento com o GAL ou AG
• Troca de informação com o GAL ou AG

9

Encerramento
Saldo Final

•
•
•
•

10

Outros Elementos

• Neste separador devem ser arquivados todos os elementos que não tenham enquadramento nos
16
separadores atrás referidos

Pedido de Pagamento do Saldo Final e respetivos anexos
Correspondência com a AG relativa a elementos adicionais
Comprovativo da comunicação da proposta de decisão e audiência prévia
Troca de correspondência relativa à aprovação da audiência prévia e saldo final

Implementação
Elegibilidades das
despesas

Despesas elegíveis

2. Encargos com formadores e Consultores

2.3. Consultores
2.99 Outros encargos com formadores e
consultores
3. Encargos com pessoal afeto à operação
3.1. Remunerações com pessoal interno
3.3 Deslocações e estadias
3.99 Outros encargos com pessoal afeto à
operação

recibos verdes, fatura de empresa de consultoria
ex: despesas com alojamento, alimentação e
transporte, (...) até ao limite de 20% dos honorários
por consultor
vencimentos, contribuições Segurança Social
deslocações e estadias em atividades no âmbito da
operação
ex: subsídio de alimentação e transporte, medicina
no trabalho, seguro trabalho

Despesas elegíveis
4. Encargos com Preparação, Desenvolvimento,
Acompanhamento e Avaliação
4.2 Aquisição de bens e serviços
4.2.1 Informação e publicidade
ex: alojamento website, emails
4.2.99 Outros Encargos com aquisição de bens e ex: serviços de contabilidade
serviços
ex: arrendamento de Instalações permanentes e
pontuais no âmbito da operação,
4.4 Rendas, Alugueres e Amortizações
aluguer/amortização de Equipamento de
suporte à Operação
4.5 Encargos Gerais
(limitado a 10% do total da Operação)
4.99 Outros Encargos com preparação,
ex: workshop de capacitação, materiais de apoio
Desenvolvimento, Acompanhamento e Avaliação

Questões participantes
Moderação : GAL Sintra e Rede DLBC Lisboa
Orientações : Dulce Barros – POR Lisboa

Questões
colocadas pelos Promotores e GAL
•
•
•
•
•
•
•
•

Balcão 2020
Código de Contratação Pública
Destinatários
Elegibilidade das despesas
Recursos Humanos
Execução Física
Execução Financeira
Parcerias

Destinatários (1)
• É condição de elegibilidade que o projeto
intervenha com pessoas residentes nos
territórios do DLBC.

a)

É comprovativo suficiente de
residência a morada do
participante?
b) Como proceder no caso de
atividades ou reuniões online?
c) Ficha de Inscrição/registo de
dados: têm de ser recolhidos todos
os dados previstos no documento
de orientação para os Custos
Operacionais?

Destinatários (2)
• Quando os destinatários são crianças e jovens residentes e no caso das
atividades decorrerem em escolas ou noutras instituições (ex: visitas de
estudo) fora do território de intervenção, é necessário solicitar
comprovativo de residência?

• No caso dos destinatários (indiretos) das atividades serem professores de
escolas que recebem crianças residentes e estas escolas se localizem fora do
território de intervenção (nem sempre as crianças residentes frequentam
escolas dentro do território), é necessário algum procedimento adicional
para garantir o nexo de causalidade ao território objeto da intervenção?

Elegibilidade de despesas (1)
• Não tendo uma Associação possibilidade de recuperar o IVA, é considerado
elegível a totalidade do IVA?
Sim.
• Começando o projeto a 1 de janeiro é possível após essa data incluir, por
exemplo, a fatura da eletricidade paga em janeiro, sendo que o consumo
por regra diz respeito ao mês anterior?
Não. Apenas as despesas relativas ao mês de janeiro podem ser
consideradas, ainda que faturadas posteriormente.

Elegibilidade de despesas (2)

• O pedido de reembolso pode ser submetido apenas com base na fatura
(como acontece com o FEDER) e sem o comprovativo de despesa?
• Pode ser considerada uma só fatura que origine vários pagamentos, em
datas diferentes? Por ex: um adiantamento e um pagamento no final do
serviço prestado?

Elegibilidade de despesas (3)
• Os Encargos com Preparação, Desenvolvimento, Acompanhamento e
Avaliação (4) é considerada uma única rubrica, sendo 4.2.99 Outros
Encargos com aquisição de bens e serviços ou 4.2.1 Informação e
publicidade, por ex., subrubricas?
• Se sim, é possível a transferência entre sub-rubricas ? Por ex. pode-se
transferir verbas da sub-rubrica 4.2.99 Outros Encargos com aquisição de
bens e serviços para a subrubrica 4.2.1 Informação e publicidade?

Elegibilidade de despesas (4)
• Como se processa a questão do pagamento de voluntários. Basta assinar
compromisso de voluntariado e/ou é necessária uma declaração mensal do
voluntário?
• O trabalho voluntário no projeto de membros dos corpos sociais pode ser
enquadrado neste pagamento?

• Qual o valor máximo mensal?

Execução financeira

• Existe um % mínima de execução do orçamento global? Um projeto pode
executar apenas 75% do orçamento aprovado? Se sim, é necessário solicitar
um Pedido de Alteração?
• Admite-se alguma margem de derrapagem nas despesas entre rubricas,
mantendo a dotação total, sem ser necessário fazer um Pedido de
Alteração?
• Como se faz importação de receitas via ficheiro no Balcão 2020?

Execução física (1)

• Indicadores: quando e onde (em que separador do Balcão) é que a entidade
preenche o cumprimento dos indicadores de realização e resultado?
• O projeto pode começar antes da data indicada na candidatura? Por ex,.
possível antecipar o início do projeto de Junho para Abril?
• Apesar de, na candidatura, constar uma data de início de projeto, é possível
dar início à atividade em data posterior, após a assinatura do Termo de
Aceitação?

Execução física (2)

• Ainda que tenham sido feitas adaptações ao contexto de pandemia, a maior
parte dos projetos preveem atividades que só podem ser realizadas no
terreno e que estão previstas nos primeiros meses de 2021. Estas atividades
não serão possíveis de realizar devido às contingências do estado de
emergência imposto pela pandemia, o que implicará uma alteração de
calendário. Neste caso, é necessário fazer um Pedido de Alteração?
• É possível alterar as atividades do projeto? Reduzir o n.º de atividades?
Substituir por novas entidades, mantendo os mesmo objetivos? Se sim
como fazer?

Execução física (3)

• No caso de uma candidatura com prazo de execução a 36 meses (01-012021 a 31-12-2023), é possível abreviar o prazo de execução, devido à
pandemia ou ao atraso na receção do Termo de Aceitação, mantendo o
mesmo orçamento e atividades previstas?
• Como funciona a questão do n.º de horas a cumprir em cada atividade? Têm
de ser cumpridas globalmente as horas inscritas em candidatura ou por
categoria de atividade?

Balcão 2020

• Alteração de dados: é possível alterar o nome do Responsável da Operação
ou Responsável Financeiro? Como se faz?
• Quem deve ser o responsável da operação (Balcão 2020)? O representante
legal da entidade beneficiária ou o técnico contratado como coordenador
do projeto?

Código de Contratação Pública (CCP)

• Como funciona na prática o regime da contratação pública no caso das
associações sem fins lucrativos?
• As prestações de serviço de continuidade (ex: contabilidade, comunicações)
ficam abrangidas pelo CCP, mesmo quando ficam abaixo dos 5.000€/ano?

Recursos Humanos (1)
• Os contratos de trabalho referentes a postos de trabalho criados para o
projeto devem conter uma referência ao financiamento?

• Face à atual situação pandémica, podem existir trabalhadores em Lay Off e
que estão previstos no projeto com imputação a 50%. Enquanto estiverem
em Lay Off é possível manter a despesa da entidade, nomeadamente os
30% a cargo da entidade?
• O quadro de recursos humanos constantes do balcão 2020 não se encontra
correto. Como alterar?

Recursos Humanos (2)
• São permitidos vales de refeição, mesmo não estando previstos em sede de
candidatura?

• Caso os Estatutos das organizações permitam que os titulares dos Órgãos
Sociais possam ter contrato de trabalho com a organização, existe algum
impedimento em integrar os Recursos Humanos da operação?
• Em sede de candidatura estão previstos x postos de trabalho. É possível a
alteração do n.º e a diluição dos montantes em causa pelas subrubricas 3.
dos recursos humanos (por ex, outros encargos)?

Parcerias / Entidades
• Nos custos Operacionais - Execução física surge o separador Entidades com
a seguinte frase "Ecrã não aplicável à Tipologia". Nos projetos sociais, este
separador também aparece? Se sim, aparece em todos ou só nos projetos
com parcerias formais?
• Como se evidenciam as parcerias informais, tendo em vista o cumprimento
dos indicadores? Basta referir no relatório de execução física ou é
necessário acordo subscrito pelas duas partes?

Encerramento
GAL + Benfica

