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NOTA INTRODUTÓRIA 
 

Este documento tem por objetivo esclarecer as questões que foram colocadas pelos promotores dos 

Projetos Inovadores e/ou Experimentais na Área Social (PIEAS). Foi adaptado com base no trabalho conjunto 

realizado pelos GAL Urbanos de Lisboa e Vale do Tejo. 

A maior parte das questões foram respondidas pela equipa técnica do POR Lisboa nas sessões de 

esclarecimento promovidas em 26 de junho de 2020 e 1 de fevereiro de 2021. As questões respondidas pelo 

POR Lisboa encontram-se devidamente identificadas. 

 

BALCÃO 2020 
 

IBAN associado ao projeto 

 

Como se processa a alteração de IBAN associado ao projeto no Balcão 2020? 

[POR LISBOA] Fazer login no Balcão, ir a Conta Corrente, selecionar a operação. No écran Execução Física 

escolher Dados de Pagamento e em ‘Alterar IBAN’ registar o novo IBAN pretendido e confirmar. O sistema 

assumirá o novo registo após a validação pela Autoridade de Gestão (AG). 

 

Morada do promotor 

É possível alterar a morada no Balcão2020? 

[POR LISBOA] Para que a alteração de morada possa ser feita no Balcão 2020, terá que ser feita a alteração de 

morada junto do Instituto dos Registo e Notariado para que tal alteração tenha efeito no Balcão 

(automaticamente). 

Nota: não é suficiente fazer a alteração em Balcão da morada de correspondência 

 

Responsável da Operação e Responsável Financeiro 

É possível alterar o nome do Responsável da Operação ou Responsável Financeiro? 

[POR LISBOA] O Balcão 2020 não permite efetuar essa alteração. No entanto, em última instância, é a 

organização que é responsável. 

Quem deve ser o responsável da operação (Balcão 2020)? O representante legal da entidade 

beneficiária ou o técnico contratado como coordenador do projeto? 
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[POR LISBOA] O responsável da operação é quem a entidade indicar para o efeito. Será esta pessoa o primeiro 

elemento de contacto da AG e do GAL. A pessoa em causa tanto pode ser um trabalhador interno da entidade 

como uma pessoa contratada. Em última instância, a responsabilidade é sempre da entidade. 

 

EXECUÇÃO FÍSICA 
 

Início da operação 

Quais os documentos que podem constituir evidência de início de projeto? 

[POR LISBOA] A evidência do início efetivo da operação é comprovada por: 

• assinatura de Protocolo(s) de colaboração entre o beneficiário e entidade(s) envolvida(s)  

e cumulativamente por um dos documentos seguintes:  

• atos preparatórios do início da operação incluindo lista de presenças (reuniões preparatórias, sessão 

de inauguração, entre outros) ou 

• 1º contrato de trabalho assinado, independentemente do termo, com um dos elementos da equipa da 

operação ou 

• Despacho de afetação dos elementos internos da entidade ou 

• Contrato de aquisição de serviços celebrado no âmbito da atividade que dá início à operação. 

 

Mesmo que não tenhamos recebido o termo de aceitação para assinar podemos colocar o início 

do nosso projeto para 1 de janeiro de 2021? 

[POR LISBOA] No Balcão 2020 só é possível comunicar a data de início depois de receber e devolver o 

Termo de Aceitação. Se o projeto iniciou em janeiro ou estava previsto iniciar em janeiro é essa a data que 

tem de ser colocada (mesmo que TA seja recebido posteriormente). 

 

Qual é a data limite para os beneficiários/promotores iniciarem a operação/projeto? 

[POR LISBOA] Os beneficiários devem iniciar as operações no prazo máximo de 90 dias úteis a contar da 

data prevista para o início da sua realização ou da data de conhecimento da decisão de aprovação, quando 

esta for posterior.  No entanto, o financiamento não poderá ser prolongado para além de dezembro de 2023. 

 

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?  

[POR LISBOA] Sim. No prazo de 90 dias (artº 12-A do REISE). Caso não consiga iniciar neste prazo, deve 

comunicar/questionar a AG (sobretudo tendo em conta o período de pandemia). 
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Atividades 

No caso de uma candidatura com prazo de execução a 36 meses (01-01-2021 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?  

[POR LISBOA] A alteração de datas não tem uma implicação direta e imediata no orçamento aprovado. 

Considerando a situação da pandemia poderá haver compressão do prazo de execução das atividades. No 

fim, o que conta mesmo serão as evidências factuais do desenvolvimento da operação. 

 

Têm de ser cumpridas as horas inscritas em candidatura?  

Sim. No caso dos Avisos da Rede DLBC Lisboa, o número de horas das atividades com os destinatários 

constitui um indicador de avaliação. 

 

Recursos Humanos 

Os contratos de trabalho referentes a postos de trabalho criados para o projeto devem conter 

uma referência ao financiamento?   

[POR LISBOA] Sim.  Toda a documentação relacionada com a operação apoiada deve referir expressamente o 

apoio prestado por fundos europeus (FEEI), apresentando obrigatoriamente os logótipos do PORLisboa2020, 

do Portugal 2020 e da União Europeia, fazendo referência ao Fundo Social Europeu (por extenso), em 

observância e conformidade com os manuais de normas gráficas correspondentes. É da responsabilidade dos 

beneficiários conhecer e garantir o rigoroso cumprimento destas regras, as quais se encontram descritas no 

Guia de Publicidade constante do site do PORLisboa2020.  

 

Como se fazem alterações ao quadro de recursos humanos constante do Balcão 2020? 

[POR LISBOA] As correções/ajustamentos que não impliquem alteração do montante financeiro constante da 

decisão de financiamento, as mesmas poderão ser refletidas na Execução Física da operação. 

 

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? 

[POR LISBOA] Os contratos têm de estar celebrados antes da apresentação da candidatura. 
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É possível a alteração do número de postos de trabalho e a transferência dos montantes previstos 

pelas subrubricas 3. dos recursos humanos (por ex, outros encargos)? 

[POR LISBOA] É possível libertar estas verbas para outras rubricas, desde que não altere a estrutura do projeto. 

Há flexibilidade neste tema.  

No caso dos Avisos da Rede DLBC Lisboa, caso seja alterado o número de contratos de trabalho a tempo 

indeterminado ou com residentes e/ou o investimento em Recursos Humanos, é necessário justificar esta 

alteração no relatório de Execução Física uma vez que os RH tiveram impacto nos critérios que presidiram à 

avaliação da candidatura. 

 

Qual é o limite do vencimento base do pessoal interno? 

O limite máximo corresponderá ao valor previsto na tabela das remunerações base mensais da Administração 

Pública. Ver website em http://rededlbclisboa.pt/implementacao/ 

 

Nos encargos com o pessoal interno está incluído o 13º e 14º mês? 

Sim.  

 

Qual é o valor limite previsto para o subsídio de alimentação? 

O valor diário elegível corresponde a 4,77€. 

 

E o seguro de trabalho (seguro de acidentes de trabalho)? 

Os encargos obrigatórios com o pessoal afeto à operação são elegíveis, nomeadamente os seguros de acidentes 

de trabalho. 

 

E as despesas associadas a trabalho extraordinário? 

O trabalho prestado fora do período normal de trabalho é elegível, desde que seja observado o regime jurídico 

para o efeito, no que respeita à sua autorização e limites. 

 

Os custos com os fundos de compensação do trabalho são elegíveis? 

Não. 

 

http://rededlbclisboa.pt/implementacao/
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A formação para elementos da equipa técnica é considerada uma despesa elegível? 

Sim, porque a formação (até ao limite de 40 horas / anuais) é um encargo obrigatório da entidade patronal 

(rubrica 3.3.). 

 

Voluntários 

Como se processa a questão do pagamento de voluntários? Basta assinar compromisso de 

voluntariado ou é necessária uma declaração mensal do voluntário? 

[POR LISBOA] Qualquer despesa para ser considerada tem de ter uma factualidade subjacente. Logo é 

necessário um relatório/declaração com a periodicidade que for acordada. A inclusão da despesa tem de ter 

sempre subjacente a prova. Ver minuta de compromisso de voluntariado em 

http://rededlbclisboa.pt/implementacao/ 

 

O trabalho voluntário no projeto de membros dos corpos sociais pode ser incluído no pagamento 

a voluntários? 

[POR LISBOA] Não. O trabalho voluntário dos corpos sociais pode ser remunerado através da atribuição de 

senhas de presença.  

 

Parcerias 

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? 

[POR LISBOA] Conforme previsto em Aviso, no ponto referente aos Documentos a apresentar com a 

candidatura, deverá ser celebrado um Acordo de Parceria assinado por todas as entidades envolvidas na 

realização das atividades da operação. Ver minuta em http://rededlbclisboa.pt/implementacao/ 

 

Indicadores de realização 

Quando e onde (em que separador do Balcão) é que a entidade preenche o cumprimento dos 

indicadores de realização e resultado? 

[POR LISBOA] O preenchimento dos indicadores de realização (parcerias e taxa de satisfação) é efetuado em 

saldo. O cumprimento é verificado pela evidência. 

 

http://rededlbclisboa.pt/implementacao/
http://rededlbclisboa.pt/implementacao/
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Adaptações devidas à pandemia 

Ainda que tenham sido feitas adaptações ao contexto de pandemia, a maior parte dos projetos 

não consegue substituir as atividades no terreno por atividades online. Relativamente às atividades 

que estão previstas nos primeiros meses de 2021 e que não serão possíveis de realizar devido às 

contingências do estado de emergência imposto pela pandemia, é necessário fazer um Pedido de 

Alteração?  

Não. As entidades poderão ajustar o cronograma das atividades do ano em curso.  

 

Face à atual situação, podem existir trabalhadores em Lay Off e que estão previstos no projeto com 

imputação a 50%. Enquanto estiverem em Lay Off é possível na mesma incluir a despesa da 

entidade, nomeadamente os 30% a cargo da entidade?  

[POR LISBOA] Não porque os encargos dos 30% correspondem à responsabilidade social da entidade.  

 

ELEGIBILIDADE DE DESPESAS 
 

IVA 

Sendo uma Associação sem possibilidade de recuperar o IVA, todo o IVA é considerado como 

custo elegível? 

[POR LISBOA] Sim. O IVA é elegível desde que não recuperável. 

 

Equipamentos 

É possível a aquisição de equipamentos, por ex, eletrodomésticos, para apoio às atividades? 

[POR LISBOA] São apenas elegíveis alugueres ou amortizações de equipamentos, mas não a sua aquisição, 

com exceção dos equipamentos até 1.000€, que serão reembolsados a 100%. Para valores superiores, será 

considerada a amortização contabilística. Tem de ser sempre justificada a necessidade do equipamento para a 

realização das atividades.  

 

É possível considerar a amortização de viaturas? 

[POR LISBOA] Desde que seja justificada a pertinência da utilização a viatura para a realização da atividade 

(por ex: uma atividade de distribuição de refeições, necessita de uma viatura). Se não for possível realizar a 

atividade sem viatura, então a amortização ou aluguer desta pode ser considerada. Se for para transporte de 

pessoas, não é considerada despesa elegível, a não ser que seja para o transporte de destinatários. 
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Amortizações e/ou alugueres e/ou arrendamentos 

Quais as despesas suscetíveis de ser enquadradas em amortizações e/ou alugueres e/ou 

arrendamentos? 

Enquadram-se 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, tais como: 

a) Arrendamento ou amortização de instalações ou parte de instalações (% de afetação) 

b) Aluguer ou amortização de equipamento ou parte de equipamento (ex: 2 de 5 dias úteis de computador = 

40% afetação) 

c) Aluguer/Locação Financeira de viatura circunscrita para o transporte de em atividades da operação (nota: 

não é permitida o aluguer de viatura para técnicos) 

d) Aluguer/Licença de Software 

 

São elegíveis os encargos com rendas de espaços? 

Sim. São elegíveis as despesas com rendas ou alugueres diretamente relacionados com a operação, sem 

prejuízo do disposto no n.º 4 do artigo 16.º (vide alínea d do nº 1 do art.12º da Portaria 60-A) 

Por ex., se uma entidade tiver a sede num território não elegível e desenvolver o projeto num território elegível, 

as despesas da sede não são elegíveis. 

 

Aquisição de bens e serviços 

Num projeto dirigido a crianças, é elegível a compra de um lanche (alimentação dos 

destinatários)? 

O aviso não prevê despesas diretas com destinatários (ex: bolsas). 

 

São elegíveis despesas como o passe e refeições, para os destinatários? 

Não são elegíveis despesas com os destinatários. 

 

Gastos correntes 

Caso o promotor utilize instalações de uma entidade parceira, não tendo por isso os respetivos 

utilities (Água, Gás, Eletricidade, Telecomunicações) em seu nome, pode submeter estes custos, 

evidenciando as provas de pagamento dos respetivos valores a essa entidade? 
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[POR LISBOA] Sim desde que a utilização de espaço seja justificada e comprovada através de contrato de 

cedência de instalações celebrado entre as partes, no qual devem ficar clarificadas as condições de utilização 

do espaço. Pode ser feita uma nota de débito, para a transferir o custo à entidade beneficiária. De referir que o 

contrato de cedência de instalações está sujeito a contratação pública. 

 

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? 

[POR LISBOA] Não. Se a operação inicia em janeiro, não pode ser aceite uma fatura de eletricidade que 

reflete o consumo ocorrido, respeitante ao mês anterior ao do início da operação. 

 

Encargos gerais 

São elegíveis despesas com obras no espaço onde decorrem as atividades? 

Sim, mas apenas para pequenas obras de adaptação do espaço (ex: canalização, pintura, etc). Devido à 

limitação do montante dos encargos gerais (até 10% do valor total do projeto), dificilmente será enquadrável 

uma reabilitação profunda de um espaço. 

 

Capacitação 

Os encargos com formação são elegíveis? Podem ser considerados encargos com consultores para 

atividades de formação? 

Não. De acordo com o Aviso, não está prevista a despesas com formadores nem formação (no sentido clássico). 

Mas, é admitida a despesa com capacitação. Por ex. os encargos com um workshop sobre como montar um 

sistema de avaliação tanto podem ser registados na rubrica consultores (2.3.2.) como na rubrica 4.99 “Outros 

Encargos com preparação, Desenvolvimento, Acompanhamento e Avaliação” pois a capacitação não tem de 

ser necessariamente feita por consultores. 

 

Consultores 

Quais são as modalidades de contratação de consultores externos admitidas neste concurso? 

Podem ser contratados através de concurso, consulta prévia ou outro procedimento de Contratação Pública 

(quase todas as entidades beneficiárias estarão sujeitas ao regime da Contratação Pública). Podem ser 

contratadas empresas de consultoria. As despesas com consultores podem ser documentadas em recibo 

verde ou fatura decorrente da prestação de serviços. 

 

Que tipo de despesas dos consultores podem ser elegíveis? 
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As despesas com transportes públicos (táxi), hotel, refeições, deslocações em viatura própria podem ser 

consideradas pelo FSE contra a apresentação de um boletim itinerário que descreva o nexo de causalidade 

entre a despesa e a operação, desde que se observe o limite de 20% dos honorários, por consultor. As 

despesas têm de estar sustentadas num documento idóneo (fatura). 

Dependendo se é profissional liberal ou empresa, as despesas de consultores podem ser ou não incluídas no 

recibo/fatura e estar sujeitas a IVA. No contrato que será feito com consultor, é recomendável clarificar se as 

despesas estão incluídas ou não no recibo/fatura e qual é o limite. Se a despesa for incluída no recibo/fatura, 

é o consultor que paga as despesas. Se for a entidade beneficiária a assumir a despesa, o consultor terá de ter 

o cuidado de solicitar as faturas com o NIF da entidade e solicitar o reembolso posteriormente. 

EXECUÇÃO FINANCEIRA 
 

Execução orçamental 

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? 

[POR LISBOA] O orçamento é uma previsão. Não há % mínima de execução. Contudo, a despesa tem de 

justificar os adiantamentos. Não é necessário Pedido de Alteração caso não seja executada a totalidade do 

orçamento. 

 

Transferência de verbas entre rubricas 

Os Encargos com Preparação, Desenvolvimento, Acompanhamento e Avaliação (4) é 

considerada uma única rubrica, sendo possível a transferência entre subrubricas ? 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? 

[POR LISBOA] São aceites ajustamentos financeiros entre rubricas e subrubricas desde que sejam cumpridos 

os limites de custo e condições estabelecidas em Aviso, nomeadamente a proporção relativamente ao custo 

total (da rubrica 4.5. Gastos gerais), sejam mantidos os objetivos iniciais da operação, que estiveram na base 

da respetiva decisão de financiamento e seja mantido o custo total aprovado na operação. 

 

Admite-se alguma margem de derrapagem nas despesas entre rubricas, mantendo a dotação 

total?  

[POR LISBOA] Sim. O ajustamento entre rubricas é feito na análise das respetivas despesas, em pedido de 

reembolso, devendo, no entanto, o mesmo ser justificado pela entidade em nota explicativa em anexo ao 

pedido de reembolso. 
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Pedidos de reembolso 

É possível submeter um pedido de reembolso, quando o anterior ainda não foi aprovado?   

[POR LISBOA] Sim. No entanto, o pedido de reembolso posterior só é analisado e decidido após a 

aprovação/validação do pedido anterior. Importa, no entanto, referir que é de toda a conveniência que o 

pedido subsequente seja submetido apenas após decisão do anterior, pois em caso de necessidade de anulação 

do primeiro, o seguinte também terá de ser anulado. 

 

Por uma questão de gestão de tesouraria, é possível fazer pedidos de reembolso mensalmente? 

[POR LISBOA] Não. O período mínimo aconselhado pela Autoridade de Gestão é trimestral. A entidade deve 

ter em consideração que a apreciação e aprovação demora sempre um certo tempo, o que pode causar impactos 

na tesouraria. Recomenda-se que, quando exista dificuldade na obtenção de uma determinada prova de 

pagamento, essa situação não deve condicionar a apresentação de reembolso, porque a despesa é recuperável 

no reembolso seguinte. 

 

Pode ser submetido o 1º pedido de reembolso 2 meses após que data? Da data de início da 

operação?  

[POR LISBOA] Embora no sistema apareça por defeito o período mínimo de 2 meses para o pedido de 

reembolso, a periodicidade de submissão de despesa deve ser, no mínimo, trimestral, pelo que o primeiro 

pedido de pagamento pode ser submetido 3 meses após a data de início efetiva da operação comunicada em 

sistema. 

 

Qual o prazo médio de pagamento após o pedido de reembolso? 

[POR LISBOA] A periodicidade mínima de pagamento é de 3 meses. 

 

Pode ser aceite uma fatura que origine vários pagamentos, em datas diferentes? Por ex: um 

adiantamento e um pagamento no final do serviço prestado? 

[POR LISBOA] Pode ser emitida uma fatura independente para cada situação. Também poderá ser 

apresentada a fatura 2 vezes e só ser considerada uma % do seu pagamento correspondente à fase de execução 

do serviço correspondente. 

 

Em compras realizadas através da internet é realizado primeiro o pagamento e só depois se tem 

acesso à fatura. Estas despesas são válidas? 

[POR LISBOA] Só se deve imputar as despesas quando forem obtidos os comprovativos de despesa e 

pagamento uma vez que são obrigatórios para registo nas listagens de despesas pagas. 
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Receitas dos projetos 

Como se faz importação de receitas via ficheiro no Balcão 2020? 

[POR LISBOA] Em cada pedido de reembolso, à semelhança do que acontece com as despesas, existe um 

template relativo a receitas geradas na operação, devendo ser registadas todas as receitas ocorridas no período 

de reporte da despesa. 

 

 

CONTRATAÇÃO PÚBLICA 
 

Como funciona o regime da contratação pública no caso das associações sem fins lucrativos? 

[POR LISBOA] Segundo o Código de Contratação Pública, são consideradas entidades adjudicantes quaisquer 

pessoas coletivas que, independentemente da sua natureza pública ou privada, cumpram os seguintes 

requisitos: -Tenham sido criadas especificamente para satisfazer necessidades de interesse geral, sem carácter 

industrial ou comercial; -sejam maioritariamente financiadas por capitais públicos, 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 por entidades previstas no nº1 do Artigo 2º do CCP. 

 


