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1. O calendário da segunda fase e 
o calendário de execução dos projetos



Calendário de webinars



Agenda Webinar I
Quarta 25março 2020, 

14h30

Agenda Webinar II
Terça 31 março 2020, 14h30

Agenda Webinar III
Terça 7 abril 2020, 

14h30 
1. O calendário da segunda 

fase e o calendário de 
execução dos projetos

2. Alterações entre as duas 
fases

3. O plano financeiro
4. Elegibilidade de despesas: 

informação sobre justificação 
do plano financeiro por 
categoria de despessas

5. Auxílios Estatais
6. Convenções com entidades 

terceiras
7. Questões

1. O calendário da segunda 
fase e o calendário de 
execução dos projetos

2. Plano de trabalho e 
atividades dos projetos 

3. Contexto, resultados, 
indicadores

4. Questões

1. O calendário da segunda 
fase e o calendário de 
execução dos projetos

2. eSudoe e dossier de 
candidatura

3. Questões

Inscrição : 
https://attendee.gotowebinar.co
m/register/197300145378160666
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Inscrição: 
https://attendee.gotowebinar.co
m/register/594888167955850599
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Inscrição:
https://attendee.gotowebinar.co
m/register/678904270334760500
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3 webinars para preparar a candidatura de projeto

https://attendee.gotowebinar.com/register/1973001453781606668
https://attendee.gotowebinar.com/register/5948881679558505996
https://attendee.gotowebinar.com/register/6789042703347605004
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60 minutos com Sudoe

2 sessões previstas : 14 e 21 abril às 14h30. 

Inscrição:   
https://attendee.gotowebinar.com/register/2

388051700104558092

Qualquer atualização será comunicada por e-mail aos Beneficiários 
Principais e publicada na nossa página de internet:

https://www.interreg-sudoe.eu/prt/projetos/webinarios

https://attendee.gotowebinar.com/register/2388051700104558092
https://www.interreg-sudoe.eu/prt/projetos/webinarios


Calendário da segunda fase
Quarta convocatória



Pandemia COVID-19 e medidas adotadas pelos 
Estados-Membros:

Quais são as consequências para a segunda fase da 
quarta convocatória de projetos?



1) Suspensão do prazo  da segunda fase

O texto oficial da segunda fase da quarta convocatória 
indicava o seguinte calendário:

• Início: 5 março 2020
• Fim: [6 maio 2020 antes das 12:00:00 (GMT+2)]

A data de encerramento da segunda fase foi suspendida 
até nova ordem. 

As Autoridades do Programa informarão da data de 
encerramento assim que a situação voltar à normalidade.



2) Calendário de execução de projetos

O calendário estabelecido pelas Autoridades do Programa 
previa:

• Programação: primeira quinzena de julho 2020
• Inicio da fase de execução dos projetos: 1º outubro 

de 2020, o mais tardar

Este calendário será atualizado assim que o novo prazo 
para a submissão das candidaturas possa ser fixado. 



Como preparar as candidaturas quanto ao 
calendário de execução do projeto?

Porquê dia 31 de janeiro de 
2023?

O texto oficial da quarta convocatória tinha 
previsto que os projetos deviam obrigatoriamente 
finalizar as suas atividades a 31 de janeiro de 
2023, o mais tardar.

Esta data foi estabelecida pelas Autoridades do 
Programa tendo em conta o calendário de 
encerramento do Programa, estabelecido em 
função da norma europeia.



Atualmente, qual é a 
situação?

Para ter uma visão mais clara, como preparamos 
então as atividades das candidaturas de projeto?

Não é possível, por enquanto, saber se as normas 
de encerramento dos Programas serão 
modificadas pela CE e se o calendário de 
encerramento é adiado. Se for assim, isso 
permitiria adiar a data de encerramento 
obrigatório dos projetos passando de 31 de 
janeiro de 2023 a uma data posterior. 

O projeto deve ter como principal objetivo, 
alcançar os outputs e resultados previstos na 
proposta de projeto apresentada na primeira 
fase. 



E quanto ao calendário? 

Atualmente, é necessário ter em conta que 
podem apresentar-se duas situações caso os 
projetos aprovados não possam iniciar as suas 
atividades dia 1 de outubro 2020:
 Se a norma relativa ao calendário de 

encerramento dos Programas não for 
alterada, os projetos devem finalizar dia 31 
janeiro 2023. Devem neste caso reduzir 
eventualmente o nº de meses de execução.

 Se o Programa pode adiar o seu calendário, 
a data de encerramento dos projetos 
poderá ser também adiada. Os projetos 
poderão respeitar neste caso a duração de 
execução (meses) prevista na primeira fase. 



Em caso de dúvida, quem devo contatar?

Outra recomendação?

A maioria das respostas às suas dúvidas 
encontram-se no Guia Sudoe. Consulte-o 
regularmente. Todos os webinars previstos para 
acompanhar os beneficiários ao longo da 
segunda fase mantêm-se. Aproveite estas 
sessões para colocar as suas dúvidas ao 
Secretariado Conjunto. Nas próximas semanas 
publicaremos outras ferramentas sobre alguns 
aspetos específicos da candidatura.

O formulário de candidatura está disponível em 
eSudoe desde o dia 5 março. Pode preenche-lo 
sem nenhum problema!



2. As alterações permitidas 
entre as duas fases



Seguir as normas do Programa descritas na ficha nº 5 
do Guia Sudoe 

O BP não poderá ser modificado entre 1ª e 2ª fase, caso contrário o 
projeto não seria elegível.

Numa parceria composta por menos de 4 beneficiarios não se 
admitirá nenhuma modificação.  

Numa parceria composta entre 4 e 6 beneficiários, será permitida 
apenas uma modificação.

Em parcerias com 7 ou mais beneficiários, serão autorizadas até duas 
modificações. 

(Por modificação entende-se a supressão, a inclusão ou a substituição de 
um beneficiário).



3. O plano financeiro do projeto



• O Plano financeiro é o documento onde se quantificam e 
apresentam de forma ordenada os montantes 
correspondentes às despesas previstas no âmbito do 
projeto. 

O Plano financeiro

• Graças ao Plano financeiro, identifica-se a despesa 
programada de cada beneficiário, assim como a ajuda 
FEDER correspondente e a contrapartida nacional. O Plano 
financeiro fixa também a repartição da despesa por cada 
beneficiário, por categorias de despesa, por grupos de 
tarefas e por ano de pagamento.



O máximo a nível de projeto: o montante indicado na 
proposta de projeto. Sem limite máximo por beneficiário

Despesas elegíveis: fichas do Guia (8.0 a 8.6); 
Regulamento Delegado (481/2014).

A Justificação orçamental (Com especial atenção às 
categorias vinculativas).

Os limites que se devem respeitar (eSudoe indica os 
mesmos, impedindo o encerramento do PF).

A ter em conta, sempre de forma 
coordenada: 



Justificação (Excel)

Categorias 4, 5 e 6, 
vinculativas



A tabela de ajuda (Excel)



O plano financeiro em eSudoe

Uma tabela por GT 
e beneficiário….

Um apartado para 
as CN



O que se valora do Plano financeiro? 
CRITÉRIO 8

Orçamento bem valorado Orçamento sobrevalorizado 
(ou subvalorizado)

Coerente com o Plano de 
trabalho

Não coerente com o Plano de 
trabalho, as atividades, etc.

Repartição adequada entre 
beneficiários (reflete a 
implicação de cada um no 
projeto)

O orçamento não reflete de 
maneira realista a implicação 
de cada beneficiário

Correta relação entre categoria 
de despesa e Plano de trabalho

Incorreta relação entre 
categoria de despesa e Plano 
de trabalho

Coerência entre o Plano 
financeiro e a justificação

Incoerência entre o Plano 
financeiro e a justificação



4. Elegibilidade de despesas



• Regulamentos Comunitários (Regulamento (UE) nº 

1303/2013, nº 1299/2013, Delegado (UE) nº 481/2014)

• Normativa nacional (DL nº 159/2014)

• Guia Sudoe, fichas 8.0 e seguintes

Bases que determinam a elegibilidade das despesas



• Critérios que determinam a elegibilidade da despesa
• Contratação externa
• Elegibilidade segundo a localização geográfica
• Os períodos de elegibilidade
• As receitas 
• IVA
• Despesas comuns
• Despesas não elegíveis e/ou não previstas no dossier

Ficha 8.0 Elegibilidade das despesas
Aspetos destacáveis



• Definição, regimes de trabalho e elementos elegíveis
• Custo real vs Taxa fixa
• Trabalho não remunerado

Ficha 8.1 Custos de pessoal



Custo real vs Taxa fixa (decisão a nível de beneficiário)
Uma pessoa, um sistema
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1.1 Tempo inteiro (pessoa dedicada a 100% do seu tempo)

1.2 A tempo parcial: % fixa

1.3.1 A tempo parcial: % variável sobre base anual (1720 horas)

1.3.2 A tempo parcial: % variável sobre base mensal

1.4 À hora

VS

2.
 

Ta
xa

fi
xa 20% despesas diretas distintas de pessoal



• Definição, regimes de trabalho e elementos elegíveis
• Custo real vs Taxa fixa
• Trabalho não remunerado

Ficha 8.1 Custos de pessoal



• Princípios gerais
• Formas de reembolso
• Elementos elegíveis

Justificação orçamental

Fichas:
8.2 Despesas com instalações e administrativas
8.3 Custos de deslocação e alojamento
8.4 Custos de peritos e serviços externos
8.5 Despesas de equipamento
8.6 Despesas em obras e infraestructuras de pequena envergadura



5. Auxílios estatais



Um auxílio a favor de 
uma empresa

Que proporciona uma 
vantagem seletiva

Que afete as trocas 
comerciais entre 
Estados-Membros e a 
concorrência 

Concedido pelo Estado 
ou provenientes de 
recursos estatais

O que é um Auxílio de Estado?



Quem é abrangido pelos Auxílios de Estado?

• Toda a entidade que exerce uma atividade económica, 
independentemente da sua forma jurídica, pode ser 
abrangida pela questão dos Auxílios de Estado. 

• A natureza do beneficiário não é determinante.

• O elemento a ter em conta é a natureza das atividades 
realizadas no âmbito do projeto cofinanciado.

FICHA 
7



O projeto prevê que um ou vários
beneficiários desenvolvam uma
atividade económica ?

Esta atividade económica proporciona
uma vantagem seletiva?

INEXISTÊNCIA 
DE AUXÍLIOS 

ESTATAIS

SIM

AUXÍLIOS 
ESTATAIS

NÃO

NÃO

SIM

INEXISTÊNCIA 
DE AUXÍLIOS 

ESTATAIS



Qual é a taxa de cofinanciamento se a minha
entidade está abrangida pelos Auxílios Estatais?

Beneficiário abrangido pelos Auxílios de Estado : De 
maneira geral, aplicação do Regulamento de Minimis

Apresentação da documentação: 
taxa de cofinanciamento de 75%

Não apresentação da 
documentação: taxa de 

cofinanciamento variável
segundo os casos (RGIC)

FICHA 
7



Qual é a taxa de cofinanciamento se a minha 
entidade está abrangida pelos Auxílios Estatais?

PME PME ou Empresa intermédia

Artigo 20 do Regulamento Geral de 
Isenção por Categoria (RGIC)

Artigo 25 do RGIC

Minimis não respeitado= Taxa de 
cofinanciamento a 50%

Minimis não repeitado= Taxa de 
cofinanciamento variável se projeto 
“inovação” segundo o tipo de ação

• investigação industrial 50%
• desenvolvimento experimental 25%
• estudos de viabilidade 50%
Possível aumento da intensidade da ajuda 
segundo o tamanho da empresa e o tipo de 
colaboração

As  taxas máximas de ajudas públicas mencionadas referem-se a 
todas as ajudas públicas para uma dada operação!

FICHA 
7



• 5000 empregados, ou mais
• Volume negócio anual superior a 1,5 mM €

ou balanço total anual superior a 2 mM €

Grandes 
empresas

• Entre 250 e 4999 empregados
• Volume negócio anual inferior a 1,5 mM €

ou balanço total anual inferior a 2 mM €

Empresas 
intermédias

• Max. 249 empregados
• Volume negócio anual inferior a 50 M € ou

balanço total anual  inferior a 43 M €
PME

G
ra

nd
es

 e
m

pr
es

as
Dados: contas

consolidadas das 
empresas

minimis
Art. 25

minimis
Art. 20
Art. 25



• Importância da auto 
avaliação para a  
determinação da taxa de 
cofinanciamento pelo 
próprio beneficiário.


• No momento de 

preencher o plano 
financeiro, ter em conta 
a auto-avaliação
realizada.





3. Convenções com entidades 
terceiras vs contratação externa



Convenção com entidades terceiras vs prestação de serviços externa

• Em algumas circunstâncias, um beneficiário pode, através de uma
convenção com uma entidade terceira, declarar despesas que não foram
realizadas diretamente pelo mesmo (excepto para entidades francesas).

• Esta convenção deve respeitar a normativa em vigor no território da
entidade beneficiária, e não pode ser empregue para contornar as
obrigações em matéria de contratação externa.

• Montante elegível:
 Montante contraprestação monetária (pagamentos à entidade com a

qual se estabelece a convenção), ou
 Montante estabelecido na convenção, sujeito ao FEDER transferido à

entidade com a qual se estabelece a convenção



Questões
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