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A regras aaqui mencio
onadas
enquadram
e
a elegibilidade das
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d

ccom
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T

n
no
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p
a
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E
Equipas

âmbito
o

dos

cofinanciaamento

pelo
p QFP 20114‐2020 no âmbito
â

PA
ARA A ÁREA
 As rregras a respeitar
aquanndo da apre
esentação
de deespesas com
m Equipas
Técniccas em sede
s
de
candiddatura e em
m sede de
pedidoo de pagame
ento;

DOSS ASSUNTO
OS
IN
NTERNOS

dos
d assuntoss internos.
Esta Orieentação preetende
essencialme
e
nte inform
mar as
entidades
e

candidatas

a

beneficiárias
b
s sobre:

 a tipoologia de de
espesas e
respettivos limites aceites
para ccofinanciame
ento.
Estas or ientações aplicam‐se
a
apenas

 Alguns Co
onceitos chave

aos

cofinanciaados ao ab
brigo dos
regulameentos

 Os princcípios geraais de
elegibilidaade, registto de
despesas, os documeentos a
apresentaar e a pissta de
auditoria;;

projetos

específicos

e

respectiv o programaa nacional
aprovadoo

pela

Comissão

Europeia..

m de simplificar a leitura,, esta orientaação utiliza símbolos,
s
figuras e pictoggramas de re
ealce, como:
Com o fim
A
Atenção

Reecomendaçãão

Piista de audittoria
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1. AL
LGUNS CONCE
EITOS C
CHAVE
E
É ne
ecessário com
mpreender alg
guns conceito
os essenciais
s antes de ab
bordar os prinncípios de ele
egibilidade
das d
despesas.

a. N
Noção de ação
a
e de prrojeto1
Umaa ação consiste num pro
ocesso para desenvolver um projeto ou grupo de projetoss a serem
seleccionados pela autoridad
de responsávvel do progrrama nacional
EExemplos de projjetos
(ou autoridadee delegada responsávvel, conform
me o caso
o)
os
conttribuindo para os objetivvos gerais e específicos visados pelo
regu
ulamentos esspecíficos do
o FAMI e FSI.
Um projeto é um
m plano gera
al de um con junto de me
eios práticos e
espeecíficos neceessários para definir uuma determ
minada ação
o,
Projeto
o
material
AESTRUTURAS – uma
u
obra)
(INFRA
consstituído porr documenttos que coontêm as instruções e
O projeeto pode ser um plano geral de
deteerminações, memória descritiva,
d
o rçamento e caderno de
d
uma deeterminada obra,, e é constituído
encaargos, e outros, a serem utilizados paara a execuçãão total ou de
d
por um
m conjunto de do
ocumentos que
contêm
m as instruções e determinações
partee dessa ação por um
m beneficiáriio de uma contribuiçã
ão
necessáárias para definir a construção
comunitária.
de um edifício ou outtra obra. Deste

 Boas práticas:
p
 A determ
minação do escopo
e
do prrojeto
É esssencial identtificar claram
mente o âmbbito adequad
do do projetto
em rrelação à atividade geral da sua estrrutura para evitar futura
as
conffusões com outros projjetos ou atiividades. Cada projeto é
composto por um
m:
•esccopo temporral (período de
d sua realizzação),
•esccopo financceiro (desp
pesas e rreceitas asssociadas às
à
o
componentes afetas à (áss) atividade (s) que compõe(m)
c
projeeto)
•esccopo físico (descrição
o precisa da(s) atividade(s) qu
ue
compõe(m) o pro
ojeto).
A ideentificação precisa
p
deste
e escopo per mitirá aplicaar às despesa
as
nom
meadamente uma taxa de
e imputaçãoo ou corte co
om o objetivvo
de d
distinguir a parte que correspondde à implem
mentação de
d
projeeto (elegíveiis para cofin
nanciamentoo dos Fundo
os) das outra
as
ativid
dades da en
ntidade cand
didata a finaanciamento (não elegíveis
a coffinanciamento dos Fundos). Esta detterminação do escopo do
d
projeeto facilita o acompanha
amento da c ontabilidade
e do projeto e
justifficação das despesas
d
e re
ecursos relaccionados com
m o projeto.

1

projetoo deverá consstar as peças
desenhhadas,
memória
descritiva,
mediçõões, orçamento e caderno de
encargoos, isto é, um projeto
p
final de
uma oobra deve con
nter todos os
documeentos técnicos necessários para
a consstrução de um edifício ou a
execuçãão de uma outra obra.

ocial (imaterial)
Projeto so
Um proojeto social é um
m plano ou
um essforço solidário que tem
como objetivo melhorrar um ou
mais asspectos de uma sociedade.
Normallmente tem com
mo objetivo
ajudar
um
grup
po
mais
desfavoorecido ou discriminado
(sem‐abbrigo,
ependentes
de
químicoos, etc). Muito
os projetos
sociais são ONGs ou são
s criados
por essse tipo de organização, com
o objjetivo de mu
udar uma
realidadde
existente
e.
Estas
iniciativvas potenciam a cidadania e
consciêência social dos indivíduos,
envolveendo‐os na construção de
um futuuro melhor.

Regulamentoo (UE) N.º 5144/2014 do Parrlamento Euroopeu e do Consselho, de 16 dee abril de 20144
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b. N
Noção de Beneficiário
B
o
Um
U beneficiáário é o desttinatário de uma subvennção comunittária (UE) ao
o no âmbito de um proje
eto, quer seja
um
u organism
mo público ou
u privado ou
u de organizaações internaacionais.
O beneficiário caracteriza‐se por:
 Ser ele quem planeia (deffine) e im
mplementa um projetto;
 Ser ele q
quem suporrta (paga) as despesas, ou seja, ass despesas de
"apoio"
"
incorridas no pro
ojeto;
 é ele o reesponsável financeiro
f
o a
e da execuçção do projjeto, tendo
responsabilid
r
dade dos compromiss
c
os assumiddos e esp
pecificados na
convenção
c
d
de subvenção
o.
O beneficiário deverá fazer um acompanham
a
mento físico
o e financeiro
específico
e
no projeto, produzir
p
as provas doccumentais ju
ustificativas da
realização
r
d
das despesass e respetivvos pagamenntos, assim como mantter
todos
t
os d
documentos relativos ao
a projeto em causa. A noção de
é fundam
beneficiário
b
mental no sentido
s
de que a de
espesa que é
efetivamente
e
e paga pelo
o beneficiárrio é parciaalmente ree
embolsada por
p
cofinanciame
c
ento comunitário.
Apenas
A
o ssignatário do
d ato a quem
q
se attribui o financiamento é
considerado
c
beneficiário
o.

Não confundir be
eneficiário e:
‐ o ouu os parceiros do projeto: um
m
parceeiro é uma organização
o
qu
ue
realizza parte do projeto e é
apoiaado a esse título por uma partte
das ddespesas elegíveis como um
ma
partee das despesas elegíveis (veer
pontoo c.);
 p úblico‐alvo: os
o beneficiário
os
d
finaiss do projeto (requerentes de
asilo,, refugiados, nacionais de
d
paísees terceiros, etcc.) constituem o
públiico‐alvo do projjeto;
 foornecedor ou prestador de
d
serviçços
ntratado).
O
(subcon
presttador
de
serviços
o
ou
forneecedor contribu
ui para o projetto
por ddecisão do beneficiário atravéés
de um
m contrato esttabelecido entrre
as paartes.

c. N
Noção de Parceria
P
Em
E casos deevidamente justificados, e após cons ulta da auto
oridade respo
onsável (ou aautoridade delegada,
d
se
s for o caso
o), um benefficiário pode
e ser autoriz ado a declarrar as despesas incorridaas pelos parrceiros do
projeto.
p
As despesas de
d parceiross incluídos neste caso no plano de
financiamen
f
to do projeeto serão co
ofinanciadass pelo FAMII ou pelo FSI.
Assim,
A
o beneficiário, desempenha
d
rá um pape l de liderança (líder) co
om
PARCERIASS
todos
t
os seu
us parceiros perante a autoridade reesponsável (ou
( autoridade
È esssencial distinguir de uma form
ma
delegada
d
quando aplicávvel).
Neste
N
caso, um acordo
o de parceria (entre o beneficiárrio e os se
eus
parceiros)
p
d
deve especcificar as atividades,
a
ccustos, rece
eitas/recurso
os,
condições
c
dee pagamento
o e de reembolso do funndo comunittário para cada
um
u dos parcceiros face às
à despesas a suportar, e as responssabilidades, de
cada
c
um, no
omeadamentte na recupe
eração de ve rbas face a irregularidad
des
que
q possam vir a verificaar‐se.

c
as parcerias
clara as despesas com
meadamente as
formaalizadas, nom
relatiivas à subcontratação, no
n
mento da contratação e no ato
mom
a subvenção do
d
de aadjudicação da
projeeto. O parceiro tem
t um papel na
n
impleementação do projeto, definid
do
e rreconhecido como tal no
n
mom
mento da definiçção do projeto
oe
na suua convenção de subvenção.

Este
E
acordo
o de parcerria deve serr visado atrravés de atto jurídico de
atribuição
a
do cofinanciaamento celeb
brado entre a autoridad
de responsávvel
(ou
( autoridaade delegadaa responsáve
el, conformee o caso) e o beneficiário.
Cabe
C
ao ben
neficiário decclarar todas as despesass à autoridad
de responsávvel
(ou
( autoridaade delegada responsávvel, conform
me o caso) através
a
de um
u
pedido
p
de paagamento.
Em
E qualquerr caso, o beeneficiário, signatário doo ato de adju
udicação FAMI
ou
o FSI e líderr da parceriaa, continua a ser o único responsável por quaisqu
uer

e realizada por
Qualqquer atividade
uma estrutura não
o formalizada, e
para os quais não
o há acordo de
d
parceeria específica, contratualizad
da,
será considerado outsourcing, e
regid o pelas regras específicas dessta
categgoria de despessas.
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ajustes
a
finan
nceiros ou irregularidad
des e garantte junto de todos os se
eus parceiro s a manutenção dos
documentos
d
s comprovativos de despesas para pissta de audito
oria e contro
olos.

c.

Noção de
d fontes de
e financiam
mento (recursos) de um
m projeto

Os
O recursos de um projjeto são con
nstituídos peelo autofinaanciamento do
beneficiário
b
(e, se forr o caso, dos seus eeventuais parceiros), dos
d
cofinanciame
c
entos públiccos ou privad
dos do projetto, bem com
mo das receittas
(por
(
exemplo: inscrição em uma conferência, .. .), eventualm
mente gerad
das
pelo
p projeto.
O cofinanciaamento previstos no âmb
bito do planoo de financiaamento de um
u
determinado
d
o projeto a candidatar por
p uma enttidade será suportado por
p
contratos
c
dee financiameento ou, na sua falta, p or cartas de
e intenção dos
d
cofinanciado
c
ores, o mais tardar, no momento
m
daa assinatura da convenção
da
d subvenção comunitárria.

PROJE
ETOS
GERA
ADORES DE RECEITAS

É neecessário fazzer figurar no
n
planoo

de

finan
nciamento

a
as

receiitas eventualmente geradaas

É fundamen
ntal para o beneficiário distinga as fontes de financiamen
nto
relacionadas
r
s com o financiame
ento do pprojeto (co
ofinanciamen
nto
comunitário,
c
, outras con
ntrapartidas públicas ouu autofinanciiamento) e de
receitas
r
que podem ser geradas
g
pelo
o projeto.

pelo projeto.

A identificaçção prévia dos
d cofinanciamentos e das receitass geradas pe
ela
implementaç
i
ção do projjeto e o cá
álculo da suua taxa de imputação ao
projecto
p
a financiar pelo
o FAMI‐FSI permite
p
limittar o risco de reintegração
entos e rece
no
n escopo do projeto dee eventuais cofinanciame
c
eitas adiciona
ais
após
a
uma aação de con
ntrolo, que diminuiria
d
o montante da subvenção
comunitária
c
a conceder.

d. N
Noção de custo real diireto e desp
pesa elegível
Um
U custo é cconsiderado direto desde
e que reúna cumulativam
mente os doiis critérios seeguintes:
• As despessas estão diretamente afetas
a
ao prrojeto e enq
quadradas nas componeentes de despesa no
âmbito
â
dos rregulamento
os específicos e dos seuss objetivos. Ela
E é necessá
ária à execuçção das atividades do
projeto,
p
conttribui direta e principalm
mente para o projeto.
• As despesaas são claram
mente identifficáveis, mennsuráveis e ju
ustificáveis.
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Para
P
cada ccategoria dee despesa, é indicada a documentação mínima
necessária
n
para atestaar da sua elegibilidad e. A apressentação de
esta
documentaç
d
ção não exclui a necessid
dade de justtificar os princípios comuns
de
d elegibilidaade para quaalquer despe
esa anteriorm
mente consid
derada.
O conjunto de rubricass de despesas elegívei s para o FAMI e FSI são
apresentada
a
as sob a form
ma de estruttura de custoos, mas algu
uns deles só são
aplicáveis
a
a ccertos tipos de ações.

 Boas práticas:
p
 Nomear um Gestor/ccoordenadorr de projeto
Pessoa
P
que ffaz com que as atividade
es do projetoo sejam realizzadas conforrme
programado
p
o com os requisitos e eespecificaçõe
es e cumprindo
, de acordo
da
com
c
os cusstos orçameentados, dentro dos pprazos de elegibilidade
e
despesa/pro
d
ojecto, respondendo pela
as falhas e deesvios existentes.
Principais
P
característicass gerais:





Ter ccapacidade para
p
estabele
ecer e cumprrir metas – Liderança
L
Ter ccapacidade para
p
gerir pra
azos – Gestoor do tempo
Ter ccapacidade de
d negociaçã
ão – Negociaador
Ter ccapacidade para
p
definir o objetivo e eescopo do projecto,
elabo
orando e gerrindo os plan
nos financeirros – Técnico
o
 Ter ccapacidade em
e estabeleccer um sistem
ma de inform
mações de
form
ma clara e aceessível ‐ Com
municação
.

 Construir um projeto
o elegível coom boa estru
utura finance
eira
É preciso,
nício ‐ Diagno
osticar, estud
dar a viabiliddade de realiizar, determiinar
 1.In
o objetivo a seer alcançado; juntamentte com as expectativas dos
órgããos de direçção e outro
os. Definir o escopo ge
eral do proje
eto,
seleecionando os
o integrantes e formaalizando a constituição
c
do
projjeto.
 2.Prrogramação2 – Planear para atingiir os objetivvos. Detalha
ar o
esco
opo dos praazos, indicad
dores de reealização e de resultado e
recu
ursos. Listar as atividade
es necessáriaas para atinggir os objetivvos.
Sequenciar os processoss facilitado res com cronograma e
orçaamento viávvel conforme os recurssos disponívveis, obtendo a
apro
ovação dos envolvidos
e
e interessadoos no projeto.
 3.Exxecução – Coordenar pe
essoas e rec ursos. Inform
mar, envolve
er e
solu
ucionar confflitos durantte a execuçção. Assegurrar os recurrsos
neceessários e exxecutar o tra
abalho planeeado. O gesto
or/coordenador
do projeto usa as informaçções para reespeitar o princípio da boa

Estrutura de
e custos
ma estrutura de custos eficientte
Um
é
essencial para
p
qualqueer
projjecto, nomeadamente parra
umaa entidade candidata a
subvvenção, já que
e é a partir della
quee é possível ter
t um melho
or
conttrolo do orçamento
o
do
projjeto, nomeada
amente com os
o
custtos das comp
ponentes afetaas
às aatividades do prrojeto.
Umaa Estrutura de custos é
consstituída por vários
v
tipos de
d
custtos, nomeadam
mente:
 Pessoal
 Bens
os
e
serviço
(Operaciionais)
 Obtenção de recursos
(Investim
mento)
Além
m desta divisã
ão, temos outrra
quee define os custos a ter com o
ua
projjeto em função da su
neceessidade para a execução do
projjeto:

Diretos ‐ estão ligados à
direetamente à execução do
projjeto

Indiretoss – os que estão
o
estãão ligados a categorias de
d
custtos que, em
mbora elegíveiss,
nãoo podem ser ide
entificados pelo
benneficiário como diretamentte
ojeto para a su
ua
impputáveis ao pro
reallização,
ma
as
que
s
se
onados com os
o
encoontram relacio
custtos
direto
os
elegíveiis
atribbuídos ao mesmo.
Nãoo podem inccluir quaisqueer
custtos diretos eleggíveis.
Estees custos são financiados no
âmbbito do FAMI e FSI, com basse
num
ma taxa fixa
a de 7% do
monntante total dos custo
os
direetos elegíveis definida em
m
confformidade com o nº6, da
d
alíneea c) do artigo 18.º ‐ Despesaas
eleggíveis do RE
EG.(UE) N. o
514/
4/2014
do
PARLAMENTO
O
EURROPEU E DO CO
ONSELHO, de 16
1
de aabril de 2014.

Atender à alíínea b) do artiigo 2.º do REG
GULAMENTO
O (UE) N. o 514/2014
5
do PARLAMENT
P
TO EUROPEU
U E DO
CONSELHO,
C
, de 16 de abriil de 2014
2
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gesttão financeira, assim co
omo na obttenção da re
elação qualidade‐preço e relação de
d custo‐
3
eficáácia .
 4.M
Monitorização
o e Controlo – Assegu rar o cumprimento doss objetivos, acompanha
amento e
avalliação do pro
ogresso para
a melhoria d as ações. Monitorizar oss desvios dass atividades,, prazos e
custtos; tomar as ações co
orretas paraa harmonizaar o executa
ado e o proogramado. Avaliar a
neceessidade de alterações diversas
d
no pprojeto e reprogramá‐lo
o se necessárrio, ajustand
do o nível
de rrecursos e proceder aos ajustes neceessários e ob
bter a aprovação das enttidades finan
nciadoras
do p
projeto.
 5.Finalização ou
u Conclusão – Formalizaar o seu encerramento de
d forma orgganizada. En
ncerrar as
atividades e resspetivas com
mponentes e descrever as
a realizadass. Avaliar o pprojeto. Apre
esentar a
conttribuição do
o projeto, para o objeetivo específico e nacional, dos iindicadores comuns,
espeecíficos e dee resultado previstos attingir com a realização do projeto. Justificar oss desvios,
documentar os relatórios do
o projeto.

3

Alínea c) do artigo 17.º do REGULAME
ENTO (UE) N
N. o 514/2014
Pá
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2. R
REGRAS
S DE EL
LEGIBIL
LIDADE
E - PRIN
NCÍPIO
OS GERA
AIS

RE
REGULAM
MENTOS
E
ESPECIFIC
COS
Nos
N termos eestabelecido
os no ponto 1 do artigo 117º do Regulaamento (UE))
N.º
N 514/2014 do Parlam
mento Europe
eu e do Connselho, de 16
6 de abril de
e
2014
2
(REG. 5514/2014) qu
ue estabelecce as disposi ções gerais aplicáveis
a
ao
o
FAMI
F
e FSI define que a elegibilidade da desppesa é dete
erminada de
e
acordo
a
com as regras nacionais,
n
exceto quanddo sejam esstabelecidass
regras
r
esp
pecíficas no
o regulamento anteemencionado
o ou noss
regulamento
r
os específico
os aplicáveis.

A
APLICÁVEIS
MENTO (UE) N. 516/2014
REGULAM
DO PARLLAMENTO EUROP
PEU E DO
CONSELH
HO, de 16 de abril de 2014
que cria o Fundo para o Asilo, a
Migraçãoo e a Integração

Assim,
A
nos termos dos Regulamento
R
os específico s aplicáveis, para que ass
despesas
d
sejam elegíveiss, devem:
o
tal
1. Estar no âmbito do Fundo e contribuir paara os seus objetivos,
como descritoss nos artigos 1.º e 3.º do REG.516/2014,,
REG..515/2014 e do REG.513//2014;

‐FAMI
(REG.5166/2014)
REGULAM
MENTO (UE) N. 515/2014
DO PARLLAMENTO EUROP
PEU E DO
HO ,de 16 de abril de 2014
CONSELH
que cria, no âmbito do Fu
undo para

2. Estar no âmbito das ações elegíveis
e
enuumeradas no
os artigos 5.ºº
a 133.º do REG..516/2014, artigo 4.º ddo REG.515//2014 e do
o
REG..513/2014;

m
a Segurannça Interna, em matéria
de fronteeiras externas e de
d vistos
– FSI‐ Froonteiras Externass e Vistos
(REG. 5155/2014)

3. Ser n
necessárias para a realizzação das attividades do
o Projeto, de
e
acorrdo com o deefinido nos Programas
P
Naacionais, aprrovados pelo
o
Com
missão Europeeia (CE);
4. Ser rrazoáveis e respeitar
r
os princípios d a boa gestão financeira,,
em eespecial num
ma relação qu
ualidade‐preeço e custo‐e
eficácia;
5. Ter incorrido4 peelo beneficiá
ário final e / ou pelos parceiros
p
do
o
projeeto. As regrras aqui enu
umeradas applicáveis ao beneficiário
o
final aplicam‐se mutatis mutandis aos paarceiros do projeto;
p

REGULAM
MENTO (UE) N. 513/2014
5
DO PARLLAMENTO EUROP
PEU E DO
HO ,de 16 de abril de 2014
CONSELH
que cria, no âmbito do Fu
undo para
a Segurannça Interna, em matéria
m
de
cooperaçção policial, à pre
evenção e
luta conttra criminalidade e à gestão
de crisess
‐ FSI‐Coooperação Policial
(REG 5133/2014)

6. Ter iincorrido5 em
m conformid
dade com ass disposiçõess específicass
no A
Aviso e respetiva convençção de subveenção.

O custo de uum serviço inco
orre no momeento em que o serviço é prestado e o custo
o de um bem inncorre quando
o o bem é
consumido
c
/ eentregue e usaddo para o projeto.
5 Definição de
e incorridas de acordo com a nota 1 supra
4
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A au
utoridade reesponsável (AR)
(
deve c onceder sub
bvenções pa
ara
projeetos ao abrigo do programa nnacional co
om base em
e
Aviso
os/convites públicos (regra geral) poodendo tam
mbém conced
der
subvvenções atraavés de num
m convite lim
mitado à apresentação de
prop
postas, a organizações
o
s selecionaadas devido
o à nature
eza
espeecífica do pro
ojeto ou à co
ompetência técnica ou administrativ
a
vas
6
dos o
organismos convidados .
Estes
E
Avisos//convites7 sãão publicados na imprenssa diária, no site da SGM
MAI
http://www
h
w.sg.mai.gov.pt/FundosC
Comunitarioss/Paginas/default.aspx
no Sistema d
de Gestão do
os Fundos co
omunitários da AR ‐ SI GFC
G
https://www
h
w.sigfc.sg.mai.gov.pt/Fu
und/FundAleert
e ainda:
no
n site da au
utoridade delegada (ADA
ACM) do FAM
MI‐ Integração:
http://www
h
w.acm.gov.ptt/‐/fundo‐pa
ara‐o‐asilo‐aa‐migracao‐e
e‐a‐integraca
ao‐
fami‐
f
e no site da aautoridade delegada
d
(AD
D SGMJ) do FFSI‐ Cooperaçção Policial:
http://www
h
w.sg.mj.pt/se
ections/fund
dos‐europeu s/fundo‐segguranca‐
interna
i
A co
onvenção de
d subvençã
ão é um aacordo assin
nado entre a
auto
oridade responsável ou autoridade ddelegada e o beneficiárrio,
estabelecendo os
o direitos e obrigações dde ambas as partes. Assim,
e tal como o disposto no artigo 10.º do REG.Del.1042/2014, a
convvenção de su
ubvenção foi estruturadaa da seguinte
e forma:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6
7

Objeto da Subvenção
Objetivos do
o Projeto
Custo Total elegível do Projeto
P
Contribuição
o Financeira
Descrição do
o Projeto
Calendário do
d projeto
Despesas Elegíveis
Apresentaçãão dos Pedid
dos de Pagam
mento
Forma e praazos de Pagamento
Reembolso
p
de saldo
Pedido de pagamento

ULAMENTO DELE
EGADO (UE) N.ºº
REGU
1042//2014 DA COMIISSÃO de 25 dee
julho de 2014 qu
ue completa o
o
Regulaamento (UE) n.º 514/2014 no
que se refere à designação e àss
o
comp etências de gestão e de controlo
das aautoridades resp
ponsáveis, e no
o
que see refere ao estattuto e obrigaçõess
das auutoridades de auditoria
‐ (REG
G.DEL 1042/2014)
Nº 2 do ARTIGO
O 10. º
a. O m
montante máxim
mo da contribuiçção
da Unnião;
b. A
m máxima da
percentagem
contriibuição da União, em conformidade
com o Regulamento Esspecífico aplicáveel;
c. Desscrição pormenorizada e calendário
do proojeto;
d. SSe aplicável, qualquer tareefa
imporrtante que o ben
neficiário pretenda
subcoontratar a terceiros, juntamen
nte
com oos respetivos custtos;
e. Orççamento e plano
o de financiamen
nto
a pra
razo acordado para o projetto,
incluinndo despesas e receitas, com as
regrass de elegibilidade
e estabelecidas;
f. Méétodo de cálculo
o do montante da
contriibuição da Un
nião aquando do
encerrramento do projeto;
a disposições de
g. O calendário e as
nção, incluindo as
execuução da conven
e
dispossições relativas às obrigações em
matérria de apresenta
ação de relatório
os,
alteraações à convençção e denúncia da
conveenção;
h. Os objetivos operacionais do projetto,
incluinndo os objetivos quantificados e os
indicaadores a utilizar nos
n relatórios;
i. A disposição qu
ue exige que o
benefficiário recolha, em tempo útil, os
dadoss necessários pa
ara os indicadorres
comu ns definidos no regulamen
nto
especcífico e os indicadores específiccos
dos programas, e comunique essses
ma vez por ano;
dadoss, pelo menos um
j. A definição dos custos elegíveeis,
ma
incluinndo, quando aplicável, um
descriição da metodologia utilizada paara
determ
minar a tabela de
d custos unitário
os,
os moontantes fixos ou
u o financiamento
oa
taxa ffixa;
c
e as
k Os requisitos de contabilidade
condiçções de pagamen
nto da subvenção
o;
l. As condições rela
ativas à pista de
auditooria;
m .AAs disposições relativas à
proteçção dos dados;
n. As disposições em
m matéria de
publiccidade

Artigo 7.º doo REGULAMENTO
O DELEGADO (UE) N.o 1042/20144 DA COMISSÃO de
d 25 de julho de
e 2014
Artigo 9.º doo REGULAMENTO
O DELEGADO (UE) N.o 1042/20144 DA COMISSÃO de
d 25 de julho de
e 2014
Pá
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cumprimento da legislação e normaas aplicáveis
Obrigações da Segunda Outorgante
Publicidade
Conta bancáária específicca
Conservação
o de Docume
entação
Alterações à Convenção
o
Revisão da decisão
d
sobrre o saldo
Suspensão da
d convenção
Redução do
o financiamen
nto
Correção Financeira
F
por
p
alteraçção das co
ondições de
e
aprovação do
d projeto
Restituição
Caducidade da Decisão de Aprovaçãão
Revogação da
d decisão
Auditoria
Tratamento
o de dados
Vigência e Produção
P
de Efeitos

A AR/AD in
ndicará quais os docum
mentos/anexxos8 que formalizam ass
a apresentar, e que farã
subvenções
s
ão parte inteegrante da co
onvenção de
e
subvenção.
s
No
N plano d
de financiam
mento e o orçamento previsional do projeto
o
acordado,
a
eem anexo à convençção de su bvenção, deverão
d
serr
identificados
i
s os custoss, se os ho
ouver, das sseguintes componentess
orçamentais
o
:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aquiisição de Serrviços
Equipamento
Infraaestruturas/IImóveis
Divu
ulgação/Inforrmação/senssibilização
Conssumíveis, maaterial e Servviços Gerais
Custtos com pesssoal
Custtos específico
os relativos a grupos alvoo
Outrros custos com a preparaçãoo,
acom
mpanhamentto do projeto
o
9. Custtos Indiretos Elegíveis

desenvolvimento

e

Cada
C
conven
nção de subvvenção deve abranger appenas um projeto9 e, porr
conseguinte,
c
, incluir apen
nas um único
o orçamentoo.
Se
S um único
o beneficiário planear vários projetoos, para Aviiso/objetivoss
diferentes,
d
d
devem ser asssinados acorrdos separaddos para cada projeto.
No
N caso de existirem despesas
d
com
muns a váriios projetos,, devem serr
utilizados
u
méétodos claros e documen
ntados de ratteio.

MENTO DELEGA
ADO (UE)
REGULAM
N.º 10422/2014 DA COM
MISSÃO de
25 de jullho de 2014 que completa
o Regulaamento (UE) n.º 514/2014
no que sse refere à design
nação e às
competêências de gestã
ão e de
controlo
das
au
utoridades
responsááveis, e no que se refere
ao estaatuto e obrigaçções das
autoridaddes de auditoria
‐ (REG.DEEL 1042/2014)

5 ‐ DIÁRIO
PORTARIIA N.º 407/2015
DA REPPÚBLICA N.º 230/2015,
2
SÉRIE I DE 2015‐11‐24 da
Presidênncia do Conselho de
Ministross e Ministérrios das
Finançass e da Administração
Interna ‐ Define as condições de
acesso e as regras gerais
g
de
cofinanciiamento comunitário aos
projetos apresentados ao
a abrigo
do Fundoo para o Asilo, a Migração
e a Integgração para o seu período
de execuução.
Portaria FAMI
A/2016 ‐
PORTARIIA N.º 156‐A
DA
REPÚBLLICA
Nº
DIÁRIO
016‐06‐02
106/20166, SÉRIE I DE 20
da Presiidência do Con
nselho de
Ministross e Ministérrios das
Finançass e da Administração
Interna ‐ Procede à primeira
alteraçãoo à Portaria n.º 407/2015,
4
de 24 dee novembro
PORTARIIA n.º 43/2016 ‐ DIÁRIO
DA REPÚ
ÚBLICA N.º 50/20
016, Série
I, 11 dee março ‐ diploma que
define ass condições de accesso e as
regras geerais de cofinan
nciamento
comunitáário
aos
projetos
apresenttados ao abrig
go deste
Fundo, para o seu pe
eríodo de
execuçãoo.
Portaria FSI
ção de Retifica
ação, n.º
Declaraçã
8/2016 dde 10 de maio, da Portaria
n.º 43/20016, de 11 de março,
m
que
define ass condições de accesso e as
regras geerais de cofinan
nciamento
comunitáário
aos
projetos
apresenttados ao abrigo do Fundo
para a Segurança Interna (FSI),
ecução.
para o seeu período de exe

8

Artigo 11.º do R
REGULAMENTO
O DELEGADO (UE) N.o 1042/22014 DA COMISSSÃO de 25 de julh
ho de 2014

9

Um projeto ppode ser consttituído por várrias ações
Pá
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Com
C
a comunicação ao
o beneficiário da aprov ação da can
ndidatura, por
p
parte
p
da AR//AD, são sollicitados dad
dos relevantees para pree
enchimento da
convenção
c
d
de subvenção
o. Estes dado
os são inseriddos no SIGFC
C para emissão
automática
a
d
da subvençãão e posterio
or envio ao bbeneficiário, em duplicad
do,
por
p ofício, paara assinaturra e devoluçã
ão de um exxemplar.
A convenção
o de subveenção enviad
da ao beneeficiário vai assinada pe
ela
AR/AD,
A
como
o primeira outorgante.
Faz
F
parte da conven
nção de su
ubvenção a decisão favorável de
financiamen
f
to.
O beneficiárrio dispõe de 15 dias co
orridos a coontar da data do ofício de
remessa,
r
para devolver à AR por via
a postal, a cconvenção de subvenção
oà
AR/AD,
A
com
m assinaturas dos rep
presentantess legais do
o beneficiário,
de
s na qualidaade e com poderes
reconhecida
r
p
paraa o ato ou, tratando‐se
t
serviço
s
ou organismo da Administração Púbblica, de quem detenha
competência
c
a para a prrática do atto, autenticcada com o selo brancco.
Posteriorme
P
nte, poderá ser inserida,, por upload,, no sistema..
A convenção
o de subvenção prevê expressamen
e
nte que a Co
omissão, ou os
seus
s
represeentantes, Tribunal de Contas, e a auttoridade de auditoria, co
om
base
b
em co
ontrolos doccumentais e no local, exerçam so
obre todos os
beneficiários
b
s, parceiros,, contratanttes e subcoontratantes, que recebe
em
10
financiamen
f
to dos Progrramas nacion
nais, os podeeres de audittoria .

A deecisão de fin
nanciamento
o pode, em situações exxcecionais, ser
s
objeeto de um
m pedido de alterração (reprrogramação))11,
nom
meadamente no caso de modificcação das condições de
merccado ou financeiras que justifiqquem a interrupção do
investimento e de modifica
ação das coondições de execução, ou
ainda de alteraçções relativa
as aos beneeficiários, daando origem
m a
umaa nova decisãão de financiamento.
As
A alteraçõees à decisão
o de aprova
ação inicial, devem ser apresentad
das
exclusivame
e
nte através SI GFC, aco
ompanhada de uma nota justificatiiva
com
c
a síntesse das alteraações solicita
adas e seus ffundamentos e a respetiiva
documentaç
d
ção de supo
orte. Quand
do a altera ção solicitada inclua um
u
reforço
r
do cofinanciamento da com
mparticipaçãão comunitáária, a mesm
ma
deve
d
ser sup
portada por documentaçã
d
ão comprovaativa.

PORTTARIA N.º 40
07/2015 ‐
DIÁRRIO DA REPÚBLICA N.º
D 2015‐11‐
230/22015, SÉRIE I DE
24 daa Presidência do Conselho
de M
Ministros e Miniistérios das
Finannças e da Adm
ministração
Internna ‐ Define ass condições
de accesso e as regra
as gerais de
cofinaanciamento comunitário
c
aos pprojetos aprese
entados ao
abrigoo do Fundo parra o Asilo, a
Migraação e a Integração para
o seuu período de execução.
Portaaria FAMI

PORTTARIA n.º 43/2016
4
‐
DIÁRRIO DA REPÚBLICA N.º
50/20016, Série I, 11
1 de março
‐ di ploma que define as
esso e as
condiições de ace
regraas
geraiss
de
c
cofinaanciamento comunitário
aos pprojetos aprese
entados ao
abrigoo deste Fundo,, para o seu
períoodo de execução
o.
Portaaria FSI

Para
P
cada prrojeto aprovaado apenas será
s
aceite uum pedido de
e alteração.

10
1

Artigo 12 a 14.ºº do REGULAME
ENTO DELEGA
ADO (UE) N.o 10042/2014 DA CO
OMISSÃO de 25 de
d julho de 2014

11
1

Artigo 27.º - Portaria FAM
MI e artigo 28.ºº Portaria FSI
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Poderão
P
ser aceites, pela AR, pedidos
p
de alteração à decisão de
to em númeero superior ao indicadoo, em situaçõ
financiamen
f
ões excecionais
e devidamen
nte fundameentadas, deccorrentes dee causas exttraordináriass e
inimputáveis
i
s ao beneficiário.

Reguulamento (UE)
(
N.º
514//2014 do Pa
arlamento
Euroopeu e do Conselho,
C
de 116 de abril de
d 2014 ‐
REG
G.
514/20
014
ou
Reguulamento ho
orizontal

Estão
E
sujeitaas a uma no
ova decisão da AR, quanndo aplicáve
el, as seguinttes
alterações:
a
a. Subsstituição da entidade
e
ben
neficiária;
ARTTIGO 16.º da
a Portaria
b. Identificação do fundo, da tipologia dee ação e dos objetivos do
MI
FAM
projeeto;
c. Nas datas de início e conclusão da exec ução física e/ou
e
financeira
ARTTIGO 17.º da
a Portaria
do projeto12;
FSI
d. No p
plano financeiro, com diiscriminaçãoo das rubricaas aprovadass e
respetivos montaantes;
montante dee apoio público, anualiz ado, do pro
ojeto e a resspetiva taxa de cofinancciamento,
e. No m
com explicitação
o das fontes de
d financiam
mento comun
nitária e nacional;
f. Nas componenttes de inve
estimento p revistas – a introdução, substitui ção ou red
dução de
13
componentes dee investimentto que consttam da decissão de financciamento ;
g. Ao m
montante máximo
m
do apoio,
a
taxa de comparticipação, invvestimento total e inve
estimento
elegíível14;
h. Outrras alteraçõees previstas em
e sede de aaviso de apre
esentação de
e candidaturras.
Sem
S
prejuízo
o do acima disposto,
d
qua
ando, em ca ndidaturas plurianuais,
p
o financiameento aprovad
do para o
ano
a civil não
o seja integraalmente execcutado, as veerbas não exxecutadas transitam autoomaticamen
nte para o
ano
a civil segu
uinte.
Todaas as regras aplicáveis ao
o beneficiárioo final na co
onvenção de subvenção e em todos os outros
docu
umentos, inccluindo os procediment
p
os relativos à execução
o dos Fundoos aplicam‐se
e mutatis
muta
andis aos parceiros envo
olvidos no proojeto.
Os p
projetos apo
oiados pelos fundos em apreço não
o podem serr financiadoss por qualqu
uer outra
fontee de financiamento cuja
a origem sejja o orçame
ento da Uniã
ão Europeia.. O co‐financiamento
devee ter outras fontes de financiamen
f
to, nomeadamente púb
blicas, privaddas ou outras fontes
próp
prias15.

Neste caso é necessário gaarantir que o novo
n
prazo prroposto se incllua no período
o de elegibilidaade do QFP 20014-2020 e nãão
contrarie
c
o diisposto nos reespetivos regulamentos espeecíficos relativvamente aos prazos
p
de execcução do projeto, nos caso
os
aplicáveis.
a
13
1 Neste caso é necessário garantir a ligação física e/
/ou funcional das componeentes propostaas com as iniciais e com os
o
objetivos
o
do pprojeto previsto
o.
14
1 Para se pro
opor uma alteeração na deciisão de financciamento no sentido
s
do refforço do finannciamento comunitário, serrá
necessário
n
avaaliar se existe disponibilidade
d
e de dotação fi
financeira no Fundo
F
onde a operação se ennquadra, se esstá assegurada a
ligação
l
física ee/ou funcionall entre compon
nentes proposstas e as compo
onentes existentes e a coerênncia com os objetivos iniciaiis
do
d projeto. O
Os valores prop
postos deverão basear-se em
m informações/elementos que
q permitam estimar com grande rigor o
custo
c
final doo projeto. No
o caso da altteração propoosta conduzir a uma reduçção no monttante máximo de apoio, no
n
investimento
i
ttotal e/ou elegível, será neccessário garanntir que estão salvaguardado
os os objetivoss fundamentaiis do projeto e
confirmar
c
quee a mesma estáá num estado de
d avanço quee permita garan
ntir o seu custto final, não seendo previsíveel a necessidadde
de
d nova alteraçção da decisão
o de financiameento.
15
1 Em qualque
er caso, a AR
R reembolsará ou pagará dirretamente apeenas o montan
nte de despesaa elegível corrrespondente ao
a
cofinanciamen
c
nto acordado na
n convenção de
d subvenção e justificado attravés de faturra ou recibo.
12
1
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3. R
REGISTO
O DE DESPESA
D
AS / DO
OCUME
ENTOS
C
COMPROVATIIVOS /P
PISTA DE
D AUD
DITORIA
A
1.
1
As
A despesas só podem ser considerradas elegíveeis para apo
oio do Fundo se tiverem
m sido incorridas por um
m
beneficiário
b
014, ou quallquer outro ano indicado
o na conven ção de subvvenção até 31
entre 1 de janeiro de 20
de
d Dezembro
o de 2022.
As açõ
ões cofinancciados não devem
d
ter ssido concluíd
das antes da
a
data de início daa elegibilida
ade definidoo em sede de Aviso e
Conveenção de sub
bvenção.
As desspesas incorrridas correspondem aoss pagamento
os efetuadoss
pelo b
beneficiário final.
f
Estes devem
d
ser effetuados sob
b a forma de
e
transaações financeeiras (em euros), com exxceção das am
mortizações..
Em regra, as despesas
d
são justificaddas pelos custos
c
reaiss
incorridos, isto é, as desp
pesas devem
m ser justiificadas porr
docum
mento válido
o, designada
amente, fatuura/recibo, com
c
exceção
o
dos cu
ustos elegíveeis indiretoss cujo financciamento se
erá calculado
o
com b
base de uma taxa fixa de
e 7% aplicad a ao montan
nte total doss
custoss diretos eleegíveis. Nos casos em que não se conseguem
m
obter as faturas/rrecibos afetos a essa ddespesa, ela terá de serr
d
contabilístico
c
o com valor probatório
o
suporttada pelo documento
equivaalente, fiscalmente aceite.
As desspesas devem ser identiificáveis e veerificáveis, em
e particularr
devem
m:

Regulaamento (UE) N.º
514/20014 do Parla
amento
Europeeu e do Conselho,
de 16 dde abril de 2014
2

Em função
o do tipo de
projetoo/Fundo a apoiar, as
despessas
elegívveis
são
reemboolsadas de accordo com os
custos elegíveis efetivamente
e
incorriddos (faturados e pagos).

 SSer registadaas nos regisstos contabbilísticos do beneficiário
o
fiinal;
 SSer determinadas de acorrdo com as nnormas contaabilísticas ap
plicáveis a caada beneficiá
ário16;


Ser declaradaas de acordo com a legisl ação fiscal e social aplicá
ável e em viggor.

O beneficiáário deve dispo
or de contabiliidade organizaada segundo o Sistema de Normalização
N
C
Contabilística ou outro plan
no
de
d contas setoorial que os abranja, ficando obrigados, ddesignadamen
nte, a respeitarr os princípioss e conceitos contabilísticos,
critérios
c
de vallorimetria e métodos de custteio legalmentee definidos na contabilização
o dos custos.
16
1
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2.
2
Em reggra geral, as faturas/recibos devem cconter:





U
Um número único
ú
D
Data, clara
IV
VA, descrição
o clara e iden
ntificado sepparadamente
e
O
Os montantees, unitários e totais, cl aramente visíveis e em
m
euros
 A descrição do bem adquirido ou servviço prestado
o
 A quantidadee
 A
Assinatura e data
d
aposta pelo coordennador do pro
ojeto
 C
Carimbo do Projeto
P
 C
Carimbo oficial da entidad
de beneficiárria (se disponível)

Os prrocedimento
os contabilíssticos e de auditoria interna doss
benefiiciários deveem permitir a conciliaçãoo direta entre
e os custos e
as reeceitas decllaradas a título de execução do
d projeto,,
contab
bilisticamentte reportado
os e compr ovados por documento
o
válido, designadaamente fatu
ura, recibo ou outro documento
o
bilístico equiivalente, fisccalmente aceeite. No caso
o de receitass
contab
fiscais de pequena dimensão, estas deveem ser anexxadas a uma
a
folha eem branco com os carimbos e assinaaturas.

A contabilida
ade específica
do projjeto exige a aposição, no
rosto doo original de cada documento
contabillístico imputad
do ao projeto,
da meenção, consoante o caso,
«Financ iamento pelo FAMI
F
ou FSI ou
FSI‐ Coooperação Policial ou FSI –
Fronteirras e Vistos, contendo o
código ddo projeto, o va
alor imputado,
o valor total, a taxa de imputação
(%), a cllassificação con
ntabilística e a
rubrica, de acordo com as regras
constan tes definidas para
p
o modelo
de carrimbo dispon
nibilizado no
Manual de Norma gráficas e
publicaddo no sitio da AR
A em
www.sg.mai.gov.pt/Fundos
http://w
Comuni
nitarios/QFP200142020/Docu
ments/m
manual_normas_graficas_
%20FAM
MI_FSI.PDF

O ben
neficiário fin
nal é obrigad
do a conserrvar cópias autenticadas
a
s
dos documentos contabilísticcos que com
mprovam a receita e a
despesa realizadaa pelos parceiros relativvamente ao projeto em
m
causa..
Toda a documentação referen
nte ao projeeto deve serr conservada
a
pelo beneficiário durante cinco anos, a contar da
d data de
e
encerrramento do
o programa, para eveentual apressentação àss
entidaades nacionaais e comunitárias, salvoo se, até ao termo
t
desse
e
prazo,, lhe for indiccado prazo superior.
Os do
ocumentos são
s conservados sob a forma de documentoss
originaais ou de cóp
pias autenticcadas.
Os reggistos deverãão ser conservados e traatados de acordo com ass
regrass constantes na legislação
o nacional dee proteção de
d dados.
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3.
A conservaçãão dos docu
umentos tam
mbém é neceessária para fornecer um
ma
pista
p
de auditoria adequada.
Uma
U
pista de auditoria é considerad
da adequadaa se satisfaze
er os seguinttes
critérios:
c
 Perm
mitir a conciliação dos montantes
m
a certificar à Comissão co
om
os reegistos contabilísticos pormenorizaddos e docum
mentos detid
dos
pela autoridade responsável, pelas autooridades dele
egadas e pelos
p
coffinanciados pelo Fund
do,
beneeficiários finais em projetos
respeitando os princípios e conceitos contabilísticcos, critérioss e
méto
odos de aferrição de custos legalmentte definidos;;
 Perm
mitir que tod
da a informação financeiira relevante
e no âmbito da
gestãão, acompanhamento, controlo, avvaliação e monitorizaçã
ão,
querr ao nível glo
obal dos fun
ndos, quer aao nível dos projetos, se
erá
regisstada/trabalh
hada atravéss do SI GFC;
 Perm
mitir a verifiicação do pa
agamento dda contribuiçção pública no
beneeficiário finaal, a atribuição e a traansferência da subvençção
comunitária con
ncedidos ao
o abrigo doo Fundo e as fontes de
finan
nciamento do projeto;
 Perm
mitir a veriificação da aplicação dos critério
os de seleçção
estabelecidos para
p
os programas naccionais, nom
meadamente a
conttribuição do projeto para
a os indicadoores comunss, específicoss e
de reesultado do Objetivo Esp
pecífico do Fuundo aplicávvel;
 Contter, no quee diz respeitto a cada pprojeto, as especificaçõ
ões
técnicas e o plan
no de financciamento, oss documento
os relativos aos
a
ntantes apro
ovados, os documentos relativos a procediment
p
tos
mon
de adjudicação de contra
atos públicoos e relatórios sobre os
conttrolos e audittorias realiza
ados;
 O aarmazenamento e proccessamento de tais re
egistos deve
em
respeitar a legislação nacional em matérria de proteçãão de dados.

A AR reserva‐se o
direiito de rejeitar pagamentoss,
mesm
egíveis, se a
mo que ele
docuumentação
de
apoio
soliccitada em sede de pedido
de
o
não fo
or
pagamento
uer junto do
apreesentada, qu
resppetivo
pe
edido
d
de
pagaamento querr a que sejja
soliccitada adicio
onalmente à
postteriori.

d
de
Para
efeitos
pagaamentos e recebimentos
referrentes ao financiamento
com unitário, oss beneficiário
os
d
terãoo de dispor, por Fundo, de
umaa conta banccária específica
(na convenção de subvençãão
terá de ser indicado o IBAN).
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3. R
RECEIT
TA E O PRINCÍ
P
ÍPIO DO
O NÃO--LUCRO
O
Entende‐se
E
p
por receitas,, os recursoss recebidos nno âmbito do projeto a título
t
de
d vendas, alugueres, serviços
s
pre
estados, direeitos de inscrição ou outras
receitas
r
equivalentes, du
urante o perííodo de eleg ibilidade do projeto.
Neste
N
âmbitto, e de accordo com o disposto no nº6 do
o artigo 17.º do
regulamento
r
o nº 514/201
14, de 16 de
e abril “ as rreceitas líquidas diretam
mente
geradas
g
por um projeto durante a su
ua execução e que não tenham sido tidas
em
e conta no
o momento de
d aprovação do projetoo são deduzidas das desp
pesas
elegíveis
e
do projeto o maais tardar no
o pedido de ppagamento final
f
apresen
ntado
pelo
p beneficiário”.

As açções financiiadas
peelo FAMI e FSSI não podem
m ter
finns lucrativos nem
n
beneficiaar de
ouutras fontes de financiam
mento
coomunitário.

Todas
T
as fon
ntes de receita do projetto devem esstar registadas nas conta
as do
beneficiário
b
mentos, deevidamente Identificada
as e
final ou nos docum
controláveis,
c
, evidenciaando nos extratos contabilísticos o re
egisto
individualiza
i
do das desspesas totaiss realizadass e das rece
eitas obtida
as no
âmbito
â
do prrojeto, nos termos do pla
ano de contaabilidade em
m vigor.
As
A fontes dee receita do projeto são as geradas ppelo projeto,, assim como
o são
provenientes
p
s das contribuições financeiras cconcedidas ao
a projeto pelo
Fundo,
F
peloss recursos públicos ou privados,
p
inclluindo a própria contribu
uição
do
d beneficiário final.
A contribuiçãão comunitáária resulta da
d aplicação do princípio do não lucro, tal
como
c
referid
do no n. ° 6 do artigo 17. °, do Reguulamento ho
orizontal (UE
E) n.º
514/2014,
5
seerá o "custo total elegíve
el" menos a "contribuiçãão de terceiros" e
"Receitas
"
geradas pelo projeto".
p

Se o beneficiário do
prrojeto não considerar as
reeceitas,
qu
uando
exisstam,
prrovenientes das ativid
dades
geeradas pelo projeto,
p
há luggar à
reedução
do
financiam
mento
coomunitário atribuído e pago
o.
Poortaria FAMI
Poortaria FSI

Os
O custos co
omunicados pelo beneficiário final ppara apoio de
d financiam
mento
devem ser os
comunitário
c
o custos reais por si su portados, co
om a exclusã
ão de
qualquer
q
maargem de luccro.
Deverá
D
ser d
dado particular atenção a:
a
‐ despesas ccom pessoall obtidas com base em prémios de
e seguros e juros
comerciais
c
(q
quando existtam);
‐ Abatimenttos / desco
ontos obtido
os em custtos de subcontratação não
deduzidos
d
do
os custos declarados a co
ofinanciame nto comunittário;
‐ ajudas dee custo co
omunicadas a cofinancciamento nãão efetivam
mente
reembolsada
r
as aos trabalhadores;
‐ todas as co
ontribuições em espécie.
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4. E
ENTIDA
ADES ELEGÍV
E
VEIS
O beneficiário é a entidaade legalmen
nte responsá vel pela imp
plementação do projeto e destinatária final do
financiamen
f
to.
As
A entidadess que podem
m apresentar pedidos dee financiame
ento nas áre
eas
de
d intervençção dos Fund
dos – FAMI e FSI ‐ são oss serviços e organismos do
Estado
E
com
m competênccias legais, assim com o as organizações não
o ‐
governamen
g
ntais, organizzações intern
nacionais e ooutras entidades coletivas,
públicas
p
ou p
privadas, sem
m fins lucrattivos, que deesenvolvam a sua atividade
nas
n mesmas áreas.
As
A entidadess referidas no
n número anterior
a
pod em submete
er projetos em
e
parceria
p
entre si, devend
do, para este efeito, inddicar qual de
estas entidad
des
assume,
a
perrante a Auto
oridade Responsável, o estatuto de beneficiárrio,
ficando
f
os parceiros do
o projeto su
ujeitos mutaatis mutand
dis às mesm
mas
obrigações
o
d
do beneficiárrio.

Reggulamento Horizontal
(REEG EU Nº 514/2014)
Portaria FA
AMI
Portaria FSI
F

As autoridaades envolvvidas nas medidas
m
prepparatórias de
d gestão, de
acompanham
a
mento, de avaliação, de
e auditoria e controlo, bem
b
como nas
n
medidas
m
desstinadas a reeforçar a cap
pacidade adm
ministrativa para
p
gestão do
FAMI
F
e FSI podem ser beneficiárias do finannciamento de Assistência
Técnica.
T
No
N âmbito d
do FSI, devido
o à natureza
a do Fundo eexistem entid
dades que tê
êm
“monopólio
“
de jure”,, em atividades esppecíficas e devidamen
nte
identificadas
i
s no Program
ma Nacional de
d cada Funddo.
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5. C
COMPO
ONENT
TES DO ORÇAM
MENTO
O
Componente
C
e de Despesaa, refere‐se à classificaçãão das despesas específficas
de
d cada tipo de ação vertidas na regu
ulamentaçãoo específica de
d cada Fund
do.
Neste
N
ponto
o serão abo
ordadas as condições eespecíficas à aplicação das
despesas,
d
em
m particularr, objeto de
esta orienta ção, das de
espesas com
m os
recursos
r
hum
manos a afeetar aos projjetos pelo b eneficiário, os limites à sua
elegibilidade
e
e, bem como
o a metodolo
ogia de apuraamento desssas despesas.
As
A condiçõees definidas nos núm
meros segu intes, não inviabilizam
m a
apreciação
a
eefetuada pela Autoridade
e Responsávvel/Delegadaas relativame
ente
à oportunidade, adequaação e qualidade das ddespesas aprresentadas pelo
p
beneficiário
b
em qualqueer fase do cicclo de vida ddo projeto. Desta
D
aprecia
ação
pode
p
resultaar o condicio
onamento ou
o recusa daas despesas que não se
ejam
devidamente
d
e justificadass e fundamentadas à luz da natureza/ característticas
do
d projeto e dos objetivo
os que o messmo visa atinngir.
As
A despesas dos projetoss são aprese
entadas pelo beneficiário
o no contexto
o de
um
u pedido d
de subvençãão comunitária. Estas deespesas faze
em parte de um
plano
p
de fin
nanciamento previsional equilibradoo entre desp
pesas e receiitas,
sendo
s
agrupadas em difeerentes posiçções.
Este
E
plano de financiamento mosstrará todas as despesas elegíveis do
projeto,
p
em função dass atividades previstas ddesenvolver para atingirr os
objetivos
o
preetendidos co
om a execuçção do projetto, o Programa Nacional do
Fundo,
F
a naatureza das ações a dessenvolver, e em função do estatuto
o da
entidade
e
can
ndidata a ben
neficiário.
No
N que à com
mponente dee pessoal dizz respeito, ass despesas elegíveis são:
6. C
Custos com pe
essoal que partticipa directam
mente no proje
ecto
6.1 Remunerações

Reccorda‐se:

A elegibilidade da desp
pesa
é ddeterminada de acordo com
m as
regrras nacionais,, exceto quando
sejaam
estabelecidas
reggras
esppecíficas
no
o
regulameento
n
regulamen
ntos
horrizontal ou nos
esppecíficos do FAM
MI ou do FSI

As açõess financiadas pelo
p
FAM
MI e FSI não podem ter fins
lucrrativos nem be
eneficiar de outras
fonttes
de
financiameento
com
munitário.

São eleggíveis as despeesas
afettas a cada com
mponente quando
efettuadas no âm
mbito do tipo de
açã o ou ações corporizadas no
ojeto aprovado
o pela Autorid
dade
proj
Ressponsável em conformidade
c
c
com
os critérios de seleção, com
m a
e
e com
m os
reguulamentação específica
avissos/convites para
p
apresentaação
de ccandidatura

6.2 Subsidio d
de Ferias e de Natal
6.3 Subsídio d
de refeição
6.4 Encargos s
sociais
6.5 Formação
6.6 Deslocaçõe
es e ajudas de custos
c
6.7 Outros cus
stos -Encargos com seguro de acidentes de trrabalho de conttrato
trabalho a term
mo (100%)
6.8 Outros cus
stos- Encargos decorrentes
d
da compensação p
por caducidade do
d contrato de
trabalho a term
mo (100%)

Em função do tipo de
proj
ojeto/Fundo a apoiar,
a
as despeesas
eleggíveis são reembolsadas
r
de
acoordo com os custos elegííveis
efettivamente inco
orridos (faturados e
paggos)

6.9 Outros cus
stos -Encargos com
c
refeições
6.9 Outros cus
stos -Encargos com
c
refeições
6.n Outros cus
stos (especificarr)

17

Podem ser aacrescentados outros custos elegíveis resulttantes de regullamentos específicos ou deciisões superiores, face ao tipo
o
de
d entidade em
m presença ouu nova legislaçãão sobre a mattéria em apreço.
17
1
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5.1.
5 Custo
os de pesssoal – Dire
etos
No
N orçamen
nto prevision
nal do proje
eto os custoos de pessoaal devem se
er
especificado
e
os com o núm
mero de pesssoas afetass, a sua identificação e as
a
funções
f
a deesempenhar no âmbito do projeto. SSe os nomess das pessoa
as
ainda
a
não fo
orem conheccidos ou não
o puderem s er divulgado
os, devem se
er
dadas
d
indicações relativaas à categoria profissionaal das pessoaas designada
as
para
p
essas fu
unções.
Deve‐se
D
en
ntender com
mo despesa
as de pesssoal as refferentes ao
os
trabalhadore
t
es com contrato de trabalho coom a entid
dade para a
execução
e
daas atividadess do projeto
o, trabalhadoores do beneficiário fina
al
que
q passa a realizar as atividades
a
do
o projeto, asssim como trabalhadore
t
es
contratados
c
ad hoc paraa a execução
o de atividaddes do projetto.

Os custos diretos
d
são ass
despeesas identifficadas pelo
o
benefficiário do prrojeto e / ou
u
pelo parceiro do projeto, dee
eus princípioss
acordoo com os se
conta bilísticos e as regrass
habitu
uais,
como
o
internnas
despeesas
específicass
diretaamente relacionadas com a
execuução
do
projeto,
e
resulttantes
da
legislação
o
nacionnal ou do contrato de
e
traballho no que a estaa
compoonente diz re
espeito.

A elegibilidaade da despesa resulta
ante dos enncargos com
m as Equipa
as
Técnicas
T
afettas aos projeetos definido
os no âmbitoo do QFP 201
14‐2020, parra
os
o assuntos internos, devem
d
respe
eitar as regrras de elegibilidade aqu
ui
constantes,
c
o estipulado
o em cada regulamento
r
o específico e horizonta
al,
legislação
l
naacional e Avviso/Convite para apreseentação de candidaturas,
mas
m com os limites infraa estabelecid
dos para a Addministração
o Pública.
Assim,
A
sem prejuízo do
o disposto nos
n Regulam
mentos Espe
ecíficos e no
os
Avisos
A
/Convvites para ap
presentação de candidatturas, no qu
ue respeita às
à
despesas
d
co
om as Equip
pas Técnicas afetas direetamente ao
os projetos, o
apuramento
a
destas desp
pesas pelo beneficiário,
b
efetua‐se de
e acordo com
m
a seguinte m
metodologia:
a) As deespesas com o pessoal sã
ão elegíveis ppara cofinan
nciamento em
m
funçãão do tipo dee ações elegííveis corporizzadas no pro
ojeto/Fundo a
apoiaar.
b) As deespesas elegíveis são ree
embolsadas de acordo com
c
os custo
os
elegívveis efetivam
mente incorridos.
c)

São elegíveis as remun
nerações ddos trabalhadores
Administração Pú
ública, apena
as nas situaçõões seguinte
es:

da
d

 Traballhadores con
ntratados pelo beneficiárrio final só para efeitos de
d
execuçção do projeeto;

O
Os custos com
m vencimentoss
corresspondentes ao pessoal dass
adminnistrações
públicass
nacionnais são elegíveis naa
medidda em que se
s refiram ao
o
custo das atividades que a
a competentee
autoriidade pública
não rrealizaria se o projeto em
m
alizado.
causa não fosse rea

balhadores empregado
os de forrma permaanente pelo
 Trab
beneficiiário final cuja relação jurídica de em
mprego público é efetuad
da
por con
ntrato de traabalho em funções
f
púbblicas a term
mo resolutivo
o,
certo o
ou incerto que desempenhem tarefas esp
pecificamentte
relacion
nadas com a execução do
o projeto e qque não fazem
m parte das suas funçõe s habituais.
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Com
C
efeito, as despesass da Adminisstração Públ ica só são elegíveis
e
para
a um cofinannciamento no
n âmbito do
18
QFP
Q 2014‐20020, se estiiverem relaccionadas com
m a atividade exercid
da diretamennte na execcução de um
m
projeto
p
e estte não decorrra das obrigações de serrviço público
o do beneficiário, nem daas suas funçõ
ões correntees
de
d gestão, dee acompanhamento ou de
d controlo.
Excetua‐se
E
o caso especíífico dos projjetos de Assiistência Técn
nica.
b) São eleegíveis as reemuneraçõess dos trabalhhadores cujaa relação juríídica de empprego com o beneficiário
(entidade
(
em
mpregadora não pública
a19) seja porr contrato de
d trabalho para a exec ução total ou
o parcial do
projeto,
p
não
o sendo adm
mitidas justifiicações baseeadas em sittuações de prestação
p
dee serviços em regime de
profissão
p
libeeral20.
c) As despesas com pessoal téccnico do beeneficiário tê
êm por base os custoss reais incorrridos com a
realização
r
do
o projeto, tendo como re
eferência a rremuneração
o base mensal declarada para efeitoss de proteção
social
s
do trabalhador, accrescido dos encargos socciais obrigatórios.
d) Consiidera‐se com
mo remunerração base o conjunto de todas ass remuneraçções de cará
ácter certo e
perm
manente, sujeeitas a tributação fiscal e declaradas para efeitos de proteçãoo social do trabalhador.

Não são elegíveis::

 As rem
munerações dos trabalha
adores em reegime de con
ntrato de pre
estação de seerviços.
r
rios, ou sejaa, os acrésccimos remun
neratórios ddevidos pelo
o exercício de
d
 Os suplementos remuneratór
funçõees em posto
os de trabalho que apreesentam condições maiis exigentes ‐ de forma excecional e
transittória ou de forma perm
manente ‐ reelativamente
e a outros postos de traabalho caraccterizados po
or
idênticco cargo ou
u por idênticcas carreira e categoria,, nomeadam
mente os quue decorrem
m de: trabalh
ho
extrao
ordinário, traabalho noturno, trabalhho em dias de
d descanso
o semanal, ccomplementar e feriado
os,
trabalho fora do lo
ocal normal de trabalho, trabalho arriscado, penoso ou insaluubre, trabalh
ho por turno
os,
trabalho em zonass periféricas, isenção de horário, secrretariado de direção e abbono para falha.


Os préémios de deesempenho e os desconntos facultativos designa
adamente, oos prémios de
d seguros de
d
doençça ou de accidentes pesssoais, de sseguros de vida
v
e complementos dde reforma e planos de
d
poupaança‐reformaa, Fundos Fiduciários (FFundo de co
ompensação
o do trabalhho), abono de
d família, as
a
quotas sindicais, bónus, participação nnos lucros, pagamento
os de licençça de mate
ernidade nãão
suporttados pelo beneficiário
o final (reggime de seggurança soccial), outross benefícioss excecionaiis;
benefíícios (carro, alojamento de escritórioo).e todos os outros ben
nefícios/custtos de gestão
o obrigatório
os
pelos estatutos dos beneficiá
ários mas qque não são
o possíveis de
d contabilizzar dentro do
d período de
d
elegibilidade do prrojeto21 ).

e) No q
que respeitaa ao tipo de
e despesas ccom o pesso
oal aceites para cofinannciamento, a Autoridade
Responsável
R
definiu nestta componen
nte, de acorddo com a esttrutura de fin
nanciamentoo, o seguinte
e:

18
1

Atividade operacional
Associações, ONG’s, outras entidades elegíveis conforme o disposto no art.º 2º da Portaria n.º 407/22015, de 24/11 e Portaria n.º
43/2016,
4
de 111 de março
20
2
Estas situações são tratadass como aquisiçõ
ões de serviços
19
1

21
2

Ver também
m o Artigo 2600.º -Prestações incluídas ou eexcluídas da reetribuição – código do traballho
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COMPONENTE
PESA
DE DESP

Rubricca 6
Custos co
om o
pessoal que
participa
diretameente
no projeeto

TIPO
O DE DESPESSAS
ACEITES

ões
6.1 Remuneraçõ
(certas e
p
permanente)
)

REGRA
AS GERAIS / LIMITES

LEGISLAÇÃ
ÃO GERAL
APLIC
CÁVEL

Estas ddespesas podem assumir as
a seguintes
tipologgias:

Lei 12‐A/2008, de
abelece os
27/02 ‐ Esta
regimes de vinculação
de carreirass e de
remuneraçõ
ões dos
trabalhadorres que
exercem fun
nções
públicas.







66.1 Remuneração base Ilíqu
uida
66.2 Subsídios de
d férias
66.2Subsídio de
e Natal
66.4Encargos so
ociais obrigató
órios
66.3 Subsídio de
e refeição

Para efeitos da aplicação da taxa de
compaarticipação:

O valor eleggível para cofinanciamento
da reemuneração baase mensal do Responsável
do Projeto, tem
m como limitte o valor
correespondente à remuneração estabelecida
para os ‘Cargos de
e Direção Superior’ de 1.º
Grau .

O valor eleggível para cofinanciamento
da rremuneração base mensal do Pessoal
Técn ico e do Pesso
oal Administrativo, deve ser
enquuadrada pelas posições
p
remun
neratórias das
carreeiras do regime de trabalho em funções
públiicas, estando limitado, respe
etivamente, à
últim
ma posição rem
muneratória da
a Carreira de
Técn ico Superior e à últim
ma posição
remuuneratória da Carreira de
e Assistente
Técn ico.
e
abrange
em apenas as
Os custtos de pessoal elegível
etivo dos trabalhadores que
horas dde trabalho efe
executaam diretamentte trabalhos no âmbito do
projetoo.22
A provaa das horas de
e trabalho efetivas deve ser
apresenntada pelo trabalhador,
t
normalmente
n
atravéss de um sistem
ma de registo do
d tempo de
trabalhoo (Timesheett ou mapa de registo
horárioo)23
No ccaso das pessoas
p
que trabalham
exclusivvamente para o projeto, não é necessário
um reggisto do tempo de trabalho. Ne
estes casos, o
superioor hierárquico do
d trabalhador deve atestar
e assinnar uma declaaração confirm
mando que a
pessoa em causa traabalhou exclussivamente no
projetoo24.

53‐C/2008
Portaria 155
de 31/12 ‐ Aprova
A
a
tabela remu
uneratória
única dos
trabalhadorres que
exercem fun
nções
públicas.
d 12/02 e
Lei 7/2009 de
suas alteraçções –
Código do Trabalho
T
4 de 20/06 –
Lei 35/2014
Lei Geral do
o Trabalho
em funções públicas
(LTFP)

Por exe
emplo:
POCP:01.01.03 Pessoal dos
quadros – Regime de
Função Públicca
01.01.04
Pessoal
P
dos
quadros – Regime de
contrato individual de
trabalho
01.01.06
‐
Pessoal
contratado a termo
01.01.09 Pessoal
P
em
qualquer outra situação
Subsídio

de

01.01.14 Subsídio
Férias e de Natal

de

01.01.13
refeição

SNC: 632 Rem
munerações

22
2

Anexo I
Anexo II
24
2 Anexo III
23
2
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CO
OMPONENTEE DE
DESPESA

TIP
PO DE DESPE
ESAS
ACEITES

Rubrica 6

6.2 Subsídio de
6
d
Fé
érias e de Na
atal

Custos com o
pessoal que
participa
diretamente
d
no
projeto

6.4
4 Encargos
so
ociais
(d
descontos
ob
brigatórios sobre
o
a remuneraçã
r
mensal)

6.7
7 Outros custtos ‐
E
Encargos
com
seguro de acide
entes
de trabalho
o

REG RAS GERAIS / LIMITES

LEGISSLAÇÃO GER
RAL
APLICÁVEL
A

As reemunerações com subsídio
os de férias e de
Nataal devem corresponde
er de forrma
e execução do
propporcional ao período de
projeeto.

ação Nacion
nal ‐
Legisla
São elegíveis ass contribuiçõ
ões suportaddas Contra
ato de trabalho
pela entidade be
eneficiária pa
ara a:
POCP:
‐ Seggurança Social
01.03.05 Contribuiçõ
ões
‐ Caiixa Geral de Aposentaçõe
es,
para a Segurança Soccial
‐ Ouutros encarggos sociais declarados paara e CGA
efeittos de protteção social, e sujeitoss a SNC:
tribuutação fiscal, de acordo com as reggras 635 Enncargos sobre
remun
nerações
interrnas de cadaa beneficiário
o.

Sãoo elegíveis os
o encargos com seguroos
de
acidente
e
de
trrabalho
dde
trabbalhadores com contra
atos a term
mo
(ce rto ou incerrto) celebrad
dos ao abriggo
do Código do Trabalho, nas
n seguintees
conndições cumulativas:
 o contrrato de trabalho
t
ffoi
celebrado
o exclusivam
mente para a
realização
o do projjeto e nãão
ultrapasso
ou o perío
odo da suua
execução,
 o trabalhador esteve sempre afetto
ao projeto
o a 100%;
 o pagame
ento do seguro observou a
tramitação legalmente
e aplicável.

POCP:
01.03.0
09 Seguros
SNC:
636 Se
eguros de
aciden
ntes no trabaalho
e doen
nças
profisssionais
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Num
ma candidatura a financiiamento que
e inclua desppesas com pe
essoal, o
pesssoal a afetarr à sua execu
ução deve esstar claramennte identificaado, devendo
para o efeito o beneficiário ter os seguin
ntes documeentos:
Para os trabalhadorres que já tem vínculo coom a entidad
de candidata
a, e
da administraação pública
a à data da caandidatura ‐ declaração de
sejam d
afetação ao projeeto, na qua
al deve co nstar a ide
entificação do
trabalhaador e do prrojeto, a natureza do vínnculo, funçõe
es na entidad
de,
período
o em causa e a a tarefa efetuada noo âmbito do projecto,
p
cussto
mensal,, ser validada pelo respo
onsável do p rojeto, ou se
e aplicável, por
p
um superior hierárq
quico, datada
a e assinada..
Para oss trabalhado
ores que já estão conttratados/afettos à data da
candidaatura ‐ currícculo vitae e, e se do meesmo resultaar a celebraçção
de um contrato dee trabalho, deve
d
ainda ser remetida em sede de
petiva cópia.
candidaatura as resp
Para o
os elemento
os ainda não
n
contrattados/afetoss à data da
candidaatura ‐ devee ser identifiicado o perffil profission
nal pretendid
do,
funçõess a desempeenhar no pro
ojeto, períoddo a afetar e custo mensal
previsto
o.
Para oss contratos dos
d trabalhad
dores a conttratar após a apresentaçção
da candidatura, a respetiva documentaçção deve se
er remetida à
nsável ou autoridade delegada em
e
momen
nto
autoridade respon
necessaariamente an
nterior ou em
e simultâneeo ao da ap
presentação do
pedido de pagam
mento que integre deespesa deco
orrente dessse
contrato.
Para oss trabalhado
ores afetos à Assistênciaa Técnica, exclusivamen
e
nte
(100%) para a exxecução do projeto, oos respetivo
os custos são
s
comparrticipados pelo
p
valor global.
g
Nestte caso é obrigatória a
apresen
ntação, pela entidade be
eneficiária, d a já referidaa declaração de
afetação ás ativvidades da Assistênciaa Técnica devidamen
nte
árquico com
m competência.
autenticcadas pelo superior hierá

Assistência
A
Técnnica, a sua ele
egibilidade
é traatada em sede
e de Aviso
paraa apresenta
ação de
canddidaturas, contudo, no
que
às
respeitta
remuunerações
dos
elem
mentos que in
ntegram as
estruuturas técn
nicas das
Autooridades com
m funções
deleg
egadas pela Autoridade
A
Respponsável, considera‐se
o segguinte:
a. O valor máxim
mo elegível
o mensal
da remuneração
eis pela
dos responsáve
ntrato de
gestãão do con
deleg
egação
de
com petências, ao
o qual será
a taxa
t
da
apliccado
com participação, não pode
a
valor
ser superior ao
estabbelecido parra efeitos
remuuneratórios, a cargos
de ddireção superrior de 2.º
grauu.
b. Para os restantes
mbros da AR
R, AD´s e
mem
AA, o valor máximo
muneração
elegíível da rem
mennsal será limittado, para
efeittos
de
com participação, ao valor
referrido em a).
Nos projectos de

Para oss trabalhado
ores que não estejam aafetos em exclusividade
e
e à
execuçãão do projetto, os respetivos custoss podem serr cofinanciad
dos
pela im
mputação de
d tempo nas
n
funçõess atribuídas, baseada na
declaração de afettação ao prrojeto atrás referida, a aprovar pe
ela
autoridade responssável, e que consta
c
da canndidatura.
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Não
o são elegíve
eis a cofinancciamento
om deslocaçõ
ões e estada
as pelo QFPP 2014‐2020 em projeto
os de ações materiais (in
nfraestruturas e
As despesas co
uipamentos),, expecto em projetos de ações dde natureza imaterial, Assistência Técnica e se
s previstas em
equ
regulamentos eespecíficos.
CO
OMPONENTEE DE
DESPESA

TIP
PO DE DESPE
ESAS
ACEITES

Rubrica 6
Custos com o
pessoal que
participa
no
diretamente
d
projeto

6.6 Encargos
E
com
m
Desllocações
ajud
das de custo

REGRASS GERAIS / LIMITES

LEGISSLAÇÃO GERA
AL
APLICÁVEL
A

São elegíveis despesas
d
in
ncorridas peelo
beneeficiário com
m deslocaçõ
ões da Equi pa
Técnnica, desde que necessárias para a
e execcução do pro
ojeto aprovad
do.

Esta s despesas podem
seguuintes tipologgias:

assumir

as

Portaria
a 1553‐D/2008 de
31/1225 ‐ Procedee à
belas
revisão anual das tab
udas de cu
usto,
de aju
subsídio
os de refeiçãão e
de viage
em, bem
como dos
d
suplemeentos
remuneratórios, para os
trabalha
adores
em
funções públicas.

6.6 Ajudas de custo
1.
6.9 Encaargos com alimentação
2.
3.
Encargoss de alojame
ento
DL 192/95, 28/07
7 –
4.
Encargoss de transsporte (incclui Regula a atribuição
o de
com
mbustíveis)
ajudas de custo por
desloca
em
ações
serviço ao estrangeeiro.

1.

Ajudas
A
de cu
usto

Casoo o trabalhad
dor afeto ao projeto esteeja
desl ocado auferre do beneficiário ajuddas
de ccusto26, estas são elegívveis desde q ue
cum
mpram as reggras para a atribuição de
ajuddas de custto a trabalhadores q ue
exerrçam funçõe
es públicas, nos
n termos da
Porttaria anual que
q procede
e à revisão da
tabeela de ajudass de custo, e até ao limiite
dos montantes aí
a fixados.
Conttabilisticame
ente este tipo de despessas
é reegistado num
ma conta específica,
e
q ue
depeenderá do Plano de Contabilida de

DL 192/95, 28/0
07
Regula
–
a
d
de
atribuição
das de custto
ajud
por deslocaçõees
a
em serviço ao
estrrangeiro.

Porr exemplo:
POC
CP:
01.0
02.04 Ajudaas
de custo
c
SNC
C:
632
224 ajudas de
d
custto‐trabalhado
or

Mantida em vigor pelo n.ºº2 do artigo 422.º da Lei n.º 355/2014, de 20/06) - Procedee à revisão anuual das tabelas de ajudas de
custo,
c
subsídioos de refeição e de viagem, bem
b como dos suplementos remuneratório
os, para os trabbalhadores em funções
públicas
p
26
2 Ajudas de cu
usto – abono que é aplicáveel quando um ttrabalhador se ausenta, em trrabalho, do seuu local de trab
balho dentro ouu
fora
f do País. É um valor quee se recebe a mais
m por cada ddia que se está fora do local normal
n
de trabbalho para fazeer face às
despesas
d
acrescidas em que incorre
i
por esttar deslocado ((alimentação e alojamento).
25
2
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apliccável.
No caso das despesas
d
co
om ajudas de
cust os por desslocações em serviço ao
estraangeiro, estas são elegíveis se
estivverem inse
eridas no âmbito ddas
ativiidades a de
esenvolver no projeto e
devi damente autorizadas pelo superiior
hieráárquico e desde que cumpram as
regrras definidas para a atribuição
a
ddas
messmas a fun
ncionários e agentes da
Adm
ministração Pública (DL 192/95 de
28/007), e até ao
o limite dos montantes aí
fixaddos.

CO
OMPONENTEE DE
DESPESA

TIP
PO DE DESPE
ESAS
ACEITES

Rubrica 6
6.6 Alojamento
o
Custos com o
pessoal que
participa
diretamente
d
no
projeto

6.6
6 Transportes e
viiatura próp
pria

REGRASS GERAIS / LIMITES

DL 10
06/98 de 24/04
4
e suas atualizações ‐
Regime jurídico do
no de ajudas de
abon
custo e transporte
o pessoal da
ao
Ad
dministração
Púb
blica, quando
de
eslocado em
serviiço público em
territtório nacional.

LEGISSLAÇÃO GER
RAL
APLICÁVEL
A

As despesas de alojamento sã
são Portaria
a 1553‐D/20
008
conssideradas
elegíveis
se
foreem de 31/1
12
neceessárias paraa a execuçã
ão do projetto,
devi damente ju
ustificadas, consideranddo
paraa efeito de co
ofinanciamento o limite da
desppesa efetuaada com alojamento eem
esta belecimento
o hoteleiro até 3 estrellas Exemplo:
ou eequivalente.
POCP:
02.01.0
02 Combustívveis
e
lubrif
ficantes
São consideradas despesass elegíveis, as
10 Transportes
viageens, em classse económicca, se aplicávvel 02.02.1
13 Deslocaçõ
ões
e neecessárias paara a execução do projetto, 02.02.1
e
estad
as
os sseguintes me
eios de tran
nsporte: aviãão,
com
mboio, autocaarro, barco, metro
m
e táxi..
O trransporte em automóvel próprio ddo SNC:
ombustíveis
cola borador e ao serviço da entida de 6242 Co
d
beneeficiária é, também, considera da 6252 Trransportes de
desppesa elegíve
el, na estrita
a medida ddos pessoal
Km percorridos,, cujo valor deve ter ppor 6251 Deslocações e
basee o custo por quilómetro
o fixado paraa a estadass
Adm
ministração Pública.
P
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As ddeslocações em viaturas de aluguer se
neceessárias parra o projetto (custo ddo
alugguer e do combustível
c
l) são apennas
conssideradas
elegíveis
devidamennte
justiificadas e se
s se provar que esttas
opçõões são mais vantajosas. Tambéém
nestte caso, o custo do com
mbustível seerá
conssiderado ele
egível, na estrita
e
medi da
dos Km percorrid
dos.

6.3 Subsídiio de
refeiçção

É eleegível a desspesa conforrme legislaçã
ção Portaria
a 1553‐D/20
008
apliccável para os trabalhado
ores da funçã
ção de 31/1
12
públlica.
POCP
01.01.1
13 Subsídio de
d
refeição
SNC
632 Re
emunerações do
pessoal

CO
OMPONENTEE DE
DESPESA

TIP
PO DE DESPE
ESAS
ACEITES

Rubrica 6

6.8
8 Outros custos‐
Encargos
d
decorrentes
da
d
co
ompensação por
c
caducidade
do
d
conttrato de trab
balho
a termo

Custos com o
pessoal que
participa
diretamente
d
no
projeto

REG RAS GERAIS / LIMITES

É eelegível a despesa decorrente da
com
mpensação po
or caducidad
de do contraato
de ttrabalho a te
ermo, quand
do legalmennte
obriggatória, qu
uer ao abrrigo da LTTFP
(conntrato de trabalho em funções públiccas
a terrmo resolutiivo certo ou incerto), quuer
relattivamente aos contratos a term
mo
(certto ou incerto
o) celebrado
os ao abrigo ddo
Códiigo do Trabalho, nas seguinttes
conddições cumu
ulativas:
 o contrato
o de trabalho
o foi celebraddo
exclusivam
mente para a realização ddo
projeto e não
n ultrapasssou o períoddo
da sua execução,
 o trabalhaador esteve sempre afeeto
ao projeto a 100%;
 o pagamento da com
mpensação ppor
caducidade
e observou a tramitaçã
ção
legalmente
e aplicável.

LEGISSLAÇÃO GERA
AL
APLICÁVEL
A
Lei 35/2014 de
d
20//06 – Leei
Gerral
d
do
Trabalho
em
m
funções públicaas
(LTFFP)
Lei 7/2009 de
d
12//02 e suaas
–
alte
erações
Cód
digo
d
do
Trabalho
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q esta desspesa ocorreerá
Conssiderando que
neceessariamente até ao final dda
realiização do prrojeto, a sua
a elegibilidadde
ficarrá sempre condicionada
c
a à existênccia
de ddisponibilida
ade financeiira no projeeto
que permita o se
eu cofinanciamento.

6.9 Outros
6
c
custos
‐
E
Encargos
co
om
a
alimentação
o

CO
OMPONENTEE DE
DESPESA

TIP
PO DE DESPE
ESAS
ACEITES

Podeerão ser aceites de
espesas coom
refe ições, excecionalmente, em função ddo
tipo de projeto
o, por pesso
oa, desde q ue
devi damente justificadas, as despesas de
refe ição
refe
erentes
apenas
a
aaos Portaria
a 1553‐D/20
008
trab alhadores afetos ao pro
ojeto, no vallor de 31/1
12
máxximo corresp
pondente a 25% do vallor
das ajudas de cu
usto em território nacionnal
ou no estrange
eiro, conforme legislaçã
ção
apliccável sobre as
a ajudas de
e custo para os
trab alhadores daa função púb
blica.

REG
GRAS GERAIS / LIMITES

Rubrica 6
Custos com o
pessoal que
participa
diretamente
d
no
projeto

6.6 Encargos com
c
Deslocações e ajudas
de custo

Ree mbolso de despesas
d
pelo beneficiárrio
1.Ca so o Beneficiiário efetue o reembolso ddas
ção,
desppesas de deslocação (alimentaçã
alojaamento, transsporte, combu
ustível) aos seeus
trabaalhadores, não
n
existindo
o, assim, neesta
situaação, a figura de ajuda de custo,
c
este poode
ser eefetuado na se
eguinte forma
a:
Os colaborado
ores entregam
m ao beneficiáário
i. O
oos documento
os justificativo
os das despe sas
e fetuadas, dessde que emitidos em nomee e
N
NIF deste último, tendo
o, no entannto,
seempre presente que os custos
c
inerenntes
a penas serão elegíveis den
ntro dos limiites
erenciada. Esstes
e nunciados naa Portaria refe
depo
ois
registaddos
d ocumentos são
mente pelo beneficiário na
coontabilisticam
suua contabilidaade de acordo com a correeta
tiipologia de de
espesa.

LEGISSLAÇÃO GERAL
APLICÁVEL
A
Porrtaria 1553‐
D/2
2008 de 31/12
2‐
Procede à revisão
o
ual das tabelass
anu
de ajudas
a
de custto,
sub
bsídios de
refe
eição e de
viaggem, bem com
mo
doss suplementoss
rem
muneratórios,
para os
balhadores em
m
trab
funções públicas.

ii. O valor de aquisição de combustívveis
im
mputados a uma
u
deslocaçã
ão é elegível,, se
Pág
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n ecessária no
n
projeto, devidamennte
juustificada, naa estrita medida dos KKm
ppercorridos e referenciados no bolettim
m
mensal de deslocações,
d
sendo a ssua
vaaloração detterminada pe
elo disposto na
P ortaria já refferenciada para as ajudas de
cuusto27.
mo suporte para determinação da
Com
elegiibilidade dos encargos com
m deslocações no
âmbbito de uma candidatura aprovada, deeve
nchido o boletim mensal de
ser ssempre preen
todaas as deslocaações efetuad
das, segundoo o
moddelo impleme
entado ou a implementarr e
e Pagamento,, o
que acompanha o Pedido de
mação sobre: data e hora de
qual inclui inform
egada, local de
partiida, data e hora de che
desloocação, motivo da desloccação (reuniõões,
parcceiros visitado
os, obras visittadas,..), o vaalor
ebido de ajuda
as de custo e//ou
diáriio e total rece
ocumentos justificativos de
anexxando os do
desppesa caso a opção seja a do reembolso de
desppesas.
De rreferir que as duas situaçções (ajudas de
custoo ou reemb
bolso de despesas) podeem
coexxistir, veja‐se
e a situação
o em que uum
trabaalhador que
e recebe aju
udas de cu sto
inco rreu em desspesas de transporte e ddas
mas deve ser reembolsado.
mesm

27
2

Anexo IV
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OMPONENTEE DE
CO
DESPESA

Rubrica 6
Custos com o
pessoal que
participa
diretamente
d
no
projeto

TIP
PO DE DESPE
ESAS
ACEITES

REGRASS GERAIS / LIMITES

LEGISSLAÇÃO GERA
AL
APLICÁVEL
A

Administração
a:
Capaacitação do
o pessoal que traballho Pública
c
6.5 Encargos com
FORMAÇÃO
O

dire tamente

para
p

o

projeto/equi
p
ipa

Decreto‐Lei n.º 50//98.
a rubrica 6.11 – DR 59//98 SÉRIE I‐A de
técnnica, pessoall elegível na
1998‐0
03‐11 ‐ PDF ‐ 61
rem uneração
Kb Pressidência do
Conselho de Ministtros
São aceites as de
espesas com
m:
mula o regimee
1. formação
no
âmbito
â
do Reform
o da formaçãão
desenvolvim
mento de capacidad es, jurídico
profiss
ional na
competênciias
adeq
quadas
ao
Admini
istração
Pública
desempenh
ho, à valoriza
ação pessoaal e
profissionall e atua
alização ddos
ao
conhecimen
ntos
necessários
das
fu
exercício
unções
ddos
das
entidaddes
trabalhadorres
candidatas à Assistênccia Técnica do
FAMI e FSSI, afetos ao
o projeto, eem
conformidade com a legislaçção
nacional e respetivos regulamenttos
específicos.

Decreto‐Lei n.º
174/20
001. DR 126
SÉRIE I‐‐A de 2001‐0
05‐
31 ‐ PD
DF ‐ 75 Kb
Ministé
ério da Reforrma
do Esta
ado e da
Adminiistração Pública
Alarga o crédito anual
conced
dido para
autoformação aos
nários e agen
ntes
2. Inscrições
em
Seminárioos, funcion
da
Adm
ministração
conferênciaas, …outros, consequenttes
a, estabelecid
do
do disposto
o na alínea d)) do artigo 100.º Pública
ecreto‐Lei n.º
do Reg espe
ecífico nº 516/2014 ‐ FAM
MI pelo De
50/98, de 11 de Maarço
3.Insscrições em Seminários,, conferênci as,
…ouutros, conseq
quentes do disposto:
d
MI
 na alíne
ea e) g ) do nº 1 do artiigo REG.Especifico FAM
REG.
Es
specifico
FSI
4.º e na
n alínea d) e e) do nº 2 do
artigo 4º do Reg. Específico nº
515/2014 – FSI Fron
nteiras e visttos
 na alíne
ea f) do nº 1 e c) do nº2 do
artigo 4.º
4 do Reg. Específico nº
513/2014. – FSI‐ Coop. Policial
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4.Os
4
custos ccom as ações de formaçã
ão são elegívveis a cofinan
nciamento ao QFP 2014‐‐2020 nas segguintes
condições:
c
•

Tereem sido previistos em sede de Program
ma Nacional;

•

os e estarem
m integrados nos objetivo
os específicos, e em conssonância com
m o objetivo
Serem necessário

do
d programaa nacional, enquadradore
es do projetoo a candidatar;
•

or demonstraado que o prrojeto formaativo se revella coerente e consonantee com os objjetivos do
Se fo

projeto
p
a can
ndidatar;


Estarem orçameentados;



mprirem as no
ormas nacion
nais e comunnitárias em matéria
m
de fo
ormação;
Cum



Não estarem a seer financiado
os por outrass fontes de financiament
f
to nacionais e comunitárrias;



monstrar, quaando integra
ar ações de fformação prrofissional, a coerência, se são consonantes com
m
Dem
os objetivos do projeto,
p
se cu
umpre os noormativos leggais e não inclui ações dee formação obrigatórias
o
a
nível nacional;



m sede de avviso para appresentação de candidatturas ou connvites, a posssibilidade de
Ser prevista, em
nomamente, a componeente específicca de formaçção.
apreesentar auton

5. As desp
pesas elegíveeis associada
as a esta com
mponente, no âmbito do projeto, tem
m de estar de
e acordo com
m
a natureza e limites prevvistos nos dip
plomas próp rios aplicáve
eis, são:


oal, relativo
os a formad ores, para as horas em
m que os foormandos participem na
Custtos do pesso
form
mação;



Custtos de funcio
onamento relativos a foormadores e a formand
dos diretameente relacion
nados com o
projeeto de form
mação, com
mo despesass de deslocação, mate
erial e fornnecimentos diretamente
relaccionados com
m o projeto
o e amortizaação dos insttrumentos e equipamenntos, na medida em que
forem exclusivaamente utiliizados no pprojeto de formação em causa, pagamento dos custo
os
e
instrução do proocesso junto
o da entidade
proccedimentais associados à análise do pedido de exceção‐
certiificadora;



ndiretos gera
ais, relativam
mente ao núm
mero total de
Custtos do pessoal, relativos a formandoss, e custos in
horaas em que oss formandos participam nna formação (quando aplicável).



nálise destas matérias será efetuadda em obed
diência aos princípios e normas co
onstantes da
A an
legisslação nacion
nal ou comun
nitária aplicáável.
Pág
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1. Paraa serem elegííveis, os custtos com pesssoal devem ser:
s
ncorridos pelo beneficiárrio;
 in
 necessários para
p
a realiza
ação do projeeto;
o/execução ddo projeto.
 reelativos a peessoas diretamente envo lvidas na implementação
2. Os ccustos com pessoal relativos a peessoas que não estão diretamentte empregadas pelo
beneeficiário devve ser decllaradas com
mo despesass de subcontratação e cumprir as
a regras
espeecíficas para este tipo de
e despesa.
3. As despesas deseembolsados por um parcceiro do projjeto e justificados pelo bbeneficiário do
d ato de
conccessão da subvenção são
o elegíveis m as eles devem ser especificados num
m acordo de parceria..
Estass despesas devem resp
peitar as meesmas dispo
osições que as aplicáveiis ao benefiiciário da
subvvenção.
4. Os ccustos do peessoal só são
o elegíveis naas seguintess categorias de trabalhaddores do beneficiário
final definidas nos regulame
entos específficos dos Fundos : líder de projeto ((projeto em parceria)
ou, ccoordenadorr/responsáve
el do projetoo (em projeto
os imateriaiss, materiais, e assistência
a técnica)
e ou
utro pessoal – técnicos e administraativos ‐ se estiverem operacionalm
o
mente envolvvidos nas
atividades do prrojeto (nos projetos
p
imaateriais, materiais (carecce de justificcação das funções no
projeeto) e assistêência técnica
a)
5. No ccaso de oradores estrangeiros que participem em atividades relacionnadas com o projeto, os
o
custo
os são elegííveis com ba
ase nos custtos reais ou
u per diem. Os custos dde viagem para oradorees
estraangeiros só podem ser reclamadoss se tais cusstos não estiverem com
mo honorário
os de perito
os
conccedidos aos oradores esstrangeiros. Se as entidaades tiverem
m tabelas prróprias – per diem ‐ , as
a
desp
pesas diárias devem ser aplicadas dee acordo com
m os limites estabelecidoos em conformidade com
m
a leggislação nacio
onal e as prá
áticas em viggor

Per diem
m cobrem custos de tran
nsportes loc
cais (incluind
do táxi), alojjamento,
Refeições, chamadas
c
telefónicas llocais e desspesas diverssas

6. Os ccustos com pessoal
p
ligad
dos ao benefficiário final que não de
esempenhem
m um papel‐chave no
projeeto, desemp
penhando apenas funçõees de apoio (diretor gerall, contabilistaa, recursos humanos,
h
apoio no domíínio das TIC
C, assistentee administraativo, receccionista, etcc. ,que não estejam
o ponto de vvista operaccional ou de execução nnão são conssiderados
partiicipando no projecto do
custo
os elegíveis diretos
d
mas sim indiretoos.
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5.2. CUSTOS INDIIRETOS

Os custos in
ndiretos são
o, geralmentte, aqueles que
q não são
o ou, não poodem ser,
diretamentee relacionad
dos com uuma atividad
de específicca da entiddade em
questão. As despesas elegíveis não ppodem ser identificadass pelo benefiiciário do
projeto e / ou parceirro do projeeto como se
endo diretam
mente atribbuídos ao
projeto, mas que pod
dem ser ideentificadas e justificada
as pelo seuu sistema
contabilísticco como sen
ndo incorrid os em relaçção direta co
om os custoos diretos
elegíveis atrribuídos a o projeto.
p

Se
S a execuçãão de um projeto gerar custos indirretos, estes custos pode
em ser elegííveis se forem calculado
os
com
c
base nu
uma taxa fixaa, 7%28, apliccada ao totaal dos custoss diretos eleg
gíveis, definiida na fase de
d aprovação
do
d projeto e de acordo com as nece
essidades appresentadas pelo mesmo
o, devendo sser reduzidos ao mínimo
o.
Isto
I
significaa que estes custos
c
não têm
t
de ser ccomprovados por docum
mentos contaabilísticos (fatura/recibo
o)
durante
d
a fasse de execuçção e aquand
do do encerrramento finaal do projeto.
O montante total de custtos indiretoss elegíveis sóó podem ser elegíveis dessde que:
a) A perrcentagem fixada de 7% de custos inddiretos, seja utilizada só em função ddas necessidades;
b) Os cu
ustos indireto
os sejam já previstos
p
no orçamento previsional
p
do projeto;
c) Os cu
ustos indireto
os não inclua
am custos in scritos noutrra rubrica do
o orçamento do projeto;
d) Os cu
ustos indireto
os não sejam
m financiadoss por outras fontes de fin
nanciamentoo;
e) Os Cu
ustos de pesssoal sejam inelegíveis coomo custos diretos,
d
com
mo descrito nno anterior nº
n 6.
Os
O beneficiáários que já receberam uma subvennção pelo fu
uncionamentto a partir ddo orçamentto da UE não
podem
p
incluir as despesaas indiretas no
n seu orçam
mento previssional.

28
2

alínea c) do n.º 6 do artigo
o 18.º do Regulamento (EU) 514/2014
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Justifica
ativos/pista
a de audito
oria
1.Os
1
custos ccom pessoal são justifica
ados pelos seeguintes documentos:
• o conttrato de trab
balho mencio
onar explicitaamente a conexão com o projeto;
• no casso onde o co
ontrato de tra
abalho não m
menciona exxplicitamente
e a conexão ccom o projeto, a carta ou
Timeesheet da decisão de atriibuição para o projeto, ou
o a ficha de descrição ddo trabalho ou
o declaração
de m
missão perm
mitindo estab
belecer a reelação entre
e o tempo de
d trabalho do pessoal e o projeto
cofin
nanciado pelo FAMI‐FSI;
• uma ffolha de tempo a justifica
ar o tempo ggasto no projjeto (no caso
o dos docum
mentos ante mencionado
os
não definirem com precisão
o a alocaçãoo de 100% do
d pessoal ao projeto): deve detalh
har as tarefaas
s assinado pelo técnico
o e do seu su
uperior hieráárquico 29 ;
execcutadas e suaa duração e ser
• das fo
olhas de pagaamento (ou recibos de ppagamento) ou
o na falta da
d declaraçãoo anual dos dados sociaiis
ou equivalente (d
declaração social
s
nominnal)
. • as provas de qu
uitação

ou comprovaçção do pagaamento da despesa (ceertificação de
d auditoress,

contab
bilistas públicos, extratoss bancários eetc.).

2.Somente
2
o
os custos rela
ativos ao pe
essoal da fol ha de paga
amento do Beneficiário FFinal e registtados nas
contas
c
dos b
beneficiárioss são elegíveis como cu
ustos diretos.

 Boas práticas:
p

De
D acordo ccom o nº 2 do artigo 59.º
5
do Reg ulamento (EEU) nº 966/2012, do Paarlamento Europeu e do
Conselho,
C
dee 25 de outu
ubro de 2012
2, os Estado s membros devem toma
ar todas as m
medidas neccessárias para
proteger
p
meedidas legislaativas, regula
amentares e administrativas, para proteger
p
os interesses fiinanceiros da
EU,
E nomeadaamente através da preve
enção, deteçção e correçãão de irregularidades e frraudes.
Considerand
C
do que os custos de pe
essoal consuubstanciam uma
u
das áre
eas onde see considera existir maio
or
incidência
i
do
o risco de fraaude, a AR esstá empenhaada em dese
envolver meccanismos de prevenção adequados
a
à
às

29
2

Ver Anexo I
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novas
n
exigên
ncias nesta matéria, enttre as quaiss a divulgaçãão da presen
nte orientaçção, da qual fazem parte
integrante
i
d
de um conjun
nto de recom
mendações suscetíveis de
d contribuirr para a preevenção da ocorrência
o
de
fraude
f
na ap
plicação dos fundos
f
públiicos.
De
D entre esssas recomend
dações, desttaca‐se, em pparticular a adoção
a
de um mapa de rregisto horário de tarefaas
(vulgarmente
(
e chamado por Timesheeet) para effeitos de um
ma correta afetação
a
doss tempos de
e trabalho às
à
atividades
a
do
o projeto.
Tendo
T
como
o objetivo fo
omentar as melhores prráticas da im
mputação de
e custos com
m pessoal e com vista à
prevenção
p
d
da ocorrência de irregu
ularidades e fraudes naa aplicação dos
d fundos nomeadamente no que
respeita
r
a:
orreta de custos
c
com pessoal en
ntre projeto
os
 Taxaas de imputtação incorretas ou affetação inco
finan
nciados pelos fundos com
munitários e outras fonte
es de financiamento
 Ativiidades realizadas fora do
o período de elegibilidade
 Imprrecisão na deecisão das attividades reaalizadas
 Inadequação da qualificação dos recursoos humanos afetos
a
aos prrojetos
 Falso
os custos de trabalho ou custos de peessoal inexisstente
 Impu
utação de custos pessoas afetas aoo projeto em
m excesso para o tipo dde ação e atividades a
deseenvolver.
A Autoridadee Responsávvel emite um
m conjunto dde recomend
dações aos beneficiários
b
s ao nível dos custos com
m
pessoal,
p
pelo
o que se reco
omenda:
G
Garantam qu
ue as discre
epâncias enttre os trabalhadores previstos no pprojeto e os efetivos se
eencontram devidamente
d
e justificadass (no que concerne
c
à caracterizaçção dos seu
us elemento
os
q
qualificações e tempos de afetaçãoo) e detenh
ham evidênccias que perrmitam confirmar a sua
h
harmonização
o.
SSempre que necessário, solicitem auutorização prévia
p
à Auttoridade Ressponsável ou
u Autoridade
D
Delegada parra procedere
em à substituuição do pesssoal chave previsto e aprrovado em candidatura;
G
Garantam qu
ue têm evidê
ências da exxecução das atividades realizadas noo âmbito do projeto (po
or
eexemplo: folh
has de presenças, registoos de assiduidade/tempo
os de trabalhho) e que as discrepância
d
as
eentre as ativid
dades planeadas e as reaalizadas se encontram de
evidamente jjustificadas.
P
Possuam evidências da realização ddas horas declaradas
d
(recibos de vencimento
o registos de
assiduidade) justificando
o a sua neccessidade be
em como da
a sua confoormidade co
om as regraas
aplicáveis.
A
Adotem meccanismos que permitam comprovar a existência
a de conforrmidade na afetação do
os
teempos de trabalho
t
às atividades ddo projeto (sistema
(
de registo da ocupação do
d tempo de
trrabalho, folh
has de prese
ença dados de registos contabilísticos, bem com
mo a afetação dos custo
30
com pessoal entre
e
projeto
os financiadoos, se aplicávvel .
G
Garantam qu
ue as despessas imputad as a financiaamento este
ejam em connformidade com o prazo
aprovado parra o projeto.
D
Detenham evvidências que
e permitam cconfirmar qu
ue os trabalh
hadores efetiivos do bene
eficiário afeto
às atividadess do projeto
o integram o seu quadro pessoal (contratos de trabalh
ho, dados da
30
3

Apresenta‐se eem anexo II, um modelo de Timessheet que poderáá ser utilizado pe
elos beneficiários.. Pese embora o m
modelo tenha sid
do construído
numa
n
base diáriaa, aceita‐se a desccrição das tarefass aceita‐se que a descrição das tarrefas possa ser effetuada numa fasse semanal nos casos em que a
intensidade de affetação do recursso seja reduzida.
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SSegurança so
ocial. Tratand
do‐se de trabbalhadores externos,
e
devverão deter eevidências que
q permitam
m
s efetiva participação
p
no projeto (contratos de
d prestaçãoo de serviço
os, evidênciaas
confirmar a sua
trrabalho realiizado no âmbito do projeeto).
No que concerne aos
a
custos com o pesssoal com a contrataçã
ão/faturaçãoo externa, a Autoridade
Responsável
R
recomenda:
P
Procedam à confirmaçã
ão dos trabbalhadores envolvidos na implem
mentação do
os contrato
os
celebrados co
om os forneccedores, com
mparativame
ente aos prevvistos e indiccados nas propostas, com
m
vvista à identiificação de eventuais
e
disscrepância entre
e
os previstos e os eefetivos (nomeadamente
eem termos de elementtos chave ddas qualificaações e doss tempos dee afetação)..Sempre que
n
necessário deevem ser sollicitados eviddências adicionais de forrma a confirrmar a adequ
uabilidade de
e
de recurso
q
qualquer substituição significativa
s
os (certificad
dos de habbilitações, curriculum
c
contratos de trabalho).
SSolicitem aos fornecedo
ores evidênccias que po
ossam demo
onstrar a reealização da
as atividadees
p
eventuaais desvios faace às atividades planeaadas (por exe
emplo: folhaas
reealizadas e justificação para
d
de presença, registos da assiduidade,
a
tempos de trabalho,
t
fottografias, …)
M
Monitorizem a faturação apresentadaa pelos forne
ecedores no que respeitta ás horas declaradas (nº
eexcessivo horras afetas ao
o projeto ouu excesso /re
eduzido núm
mero de pesssoal envolvid
do no projeto
faace ao previsto) e solicitem docume ntação comp
plementar que evidenciee que os custtos faturado
os
eestão em con
nformidade com
c
as regra s aplicáveis.

19.12.2016
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