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ANEXOS 

do 

REGULAMENTO DELEGADO (UE) Nº …/.. DA COMISSÃO 

que completa o Regulamento (UE) n.º 1303/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
que estabelece disposições comuns relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional, ao Fundo Social Europeu, ao Fundo de Coesão, ao Fundo Europeu Agrícola 
de Desenvolvimento Rural e ao Fundo European dos Assuntos Marítimos e das Pescas e 

que estabelece disposições gerais relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, ao Fundo Social Europeu, ao Fundo de Coesão e ao Fundo Europeu dos 

Assuntos Marítimos e das Pescas 
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ANEXO I 

Períodos de referência mencionados no artigo 15.º, n.º 2 
 

Setor Período de referência 
(anos) 

Transporte ferroviário 30 

Abastecimento de 
água/saneamento 

30 

Transporte rodoviário 25-30 

Gestão de resíduos 25-30 

Portos e aeroportos 25 

Transporte urbano 25-30 

Energia 15-25 

Investigação e inovação 15-25 

Banda larga 15-20 

Infraestrutura empresarial  10-15 

Outros setores  10-15 
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ANEXO II 

Critérios de avaliação da qualidade dos grandes projetos referidos no artigo 24.º 

 

1. Critérios de avaliação da qualidade relativos aos requisitos de informação do 
artigo 101.º, alínea a), do Regulamento (UE) n.º 1303/2013 do Parlamento 
Europeu e do Conselho1  
Prova de suficiente capacidade técnica, jurídica, financeira e administrativa para 
gerir o projeto nas fases de execução e funcionamento.  

2. Critérios de avaliação da qualidade relativos aos requisitos de informação do 
artigo 101.º, alínea b), do Regulamento (UE) n.º 1303/2013  
Prova de elegibilidade para financiamento do projeto com base nos requisitos 
conexos relacionados com a localização ou zona geográfica.  

3. Critérios de avaliação da qualidade relativos aos requisitos de informação do 
artigo 101.º, alínea c), do Regulamento (UE) n.º 1303/2013  

3.1. Correção do cálculo do custo total e do custo total elegível, tendo em conta os 
requisitos estabelecidos no artigo 61.º do Regulamento (UE) n.º 1303/2013, 
pormenores suficientes e adequação da fundamentação subjacente ao cálculo dos 
custos, tanto em termos do custo global necessário para alcançar os objetivos 
previstos como dos custos unitários, quando aplicável. 

3.2. Prova de elegibilidade para o apoio do Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER) ou do Fundo de Coesão, consoante o caso, e para o 
financiamento previsto apenas para os elementos que estejam em conformidade com 
as regras de elegibilidade definidas no Regulamento (UE) n.º 1303/2013, no 
Regulamento (UE) n.º 1301/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho2 e no 
Regulamento (UE) n.º 1300/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho3, bem 
como com as regras de elegibilidade estabelecidas pelo Estado-Membro. 

3.3. Prova de que o apoio público atribuído ao projeto não constitui um auxílio estatal 
ou, tratando-se de um auxílio estatal, de que foi devidamente tido em conta no 
cálculo da contribuição pública total para o projeto. 

4. Critérios de avaliação da qualidade relativos aos requisitos de informação do 
artigo 101.º, alínea d), do Regulamento (UE) n.º 1303/2013  

                                                 
1 Regulamento (UE) n.º 1303/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, 

que estabelece disposições comuns relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao 
Fundo Social Europeu, ao Fundo de Coesão, ao Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e 
ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, que estabelece disposições gerais relativas ao 
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu, ao Fundo de Coesão e ao 
Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, e que revoga o Regulamento (CE) n.º 1083/2006 
do Conselho, JO L 347 de 20.12.2013, p. 320. 

2 Regulamento (UE) n. ° 1301/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, 
relativo ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e que estabelece disposições específicas 
relativas ao objetivo de investimento no crescimento e no emprego, e que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 1080/2006, JO L 347 de 20.12.2013, p. 289. 

3 Regulamento (UE) n.º 1300/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, 
relativo ao Fundo de Coesão e que revoga o Regulamento (CE) n.º 1084/2006 do Conselho, JO L 347 
de 20.12.2013, p. 281. 
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4.1. Fiabilidade da análise da procura (ou do plano de negócios no caso de investimento 
produtivo), com base em estimativas realistas e tendo em conta as principais 
tendências demográficas e a evolução do setor considerado, justificando a 
necessidade do projeto e a capacidade global das infraestruturas do projeto. 

4.2. Adequação da qualidade da análise das opções, com vista a fundamentar a conclusão 
do Estado-Membro de que foram analisadas as principais alternativas e foi escolhida 
a melhor opção de execução, incluindo a justificação da opção selecionada. 

4.3. Adequação da tecnologia proposta para o projeto e da capacidade do beneficiário 
final para garantir a sua sustentabilidade ou, em caso de capacidade insuficiente do 
beneficiário final, disposições previstas para reforçar essa capacidade de acordo com 
os níveis necessários. 

4.4. Solidez da conclusão de que o projeto é viável e pode ser executado no período 
previsto ou, o mais tardar, no final do período de elegibilidade, como definido no 
artigo 65.º, n.º 2, do Regulamento (UE) n.º 1303/2013. 

5. Critérios de avaliação da qualidade relativos aos requisitos de informação do 
artigo 101.º, alínea e), do Regulamento (UE) n.º 1303/2013  

5.1. Realização correta da análise custo-benefício de acordo com a metodologia exigida 
referida no artigo 101.º do Regulamento (UE) n.º 1303/2013 e aplicação correta dos 
métodos de cálculo da receita líquida visados no artigo 61.º do Regulamento (UE) 
n.º 1303/2013 e nos artigos 15.º a 19.º do presente regulamento. 

5.2. Justeza da conclusão de que o projeto é económica e financeiramente viável e 
produz efeitos socioeconómicos positivos que justificam o nível do apoio previsto a 
título do FEDER ou do Fundo de Coesão. 

6. Critérios de avaliação da qualidade relativos aos requisitos de informação do 
artigo 101.º, alínea f), do Regulamento (UE) n.º 1303/2013  

6.1. Demonstração do contributo dado para os objetivos das políticas ambientais e 
relativas às alterações climáticas, em especial, os objetivos da estratégia «Europa 
2020», e prova de que foram tidos em conta os riscos associados às alterações 
climáticas, as necessidades de adaptação e redução dessas alterações, a capacidade 
de resistência às catástrofes e a adoção ou planificação de medidas adequadas para 
garantir a continuidade do projeto face à variabilidade das alterações climáticas. 

6.2. Prova da correta aplicação do princípio do poluidor-pagador e do princípio da ação 
preventiva. 

6.3. Conformidade do projeto com a Diretiva 2011/92/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho4, relativamente a todos os projetos enumerados no seu anexo I e, para os 
enumerados no seu anexo II, relativamente aos projetos sobre os quais as 
autoridades competentes tenham concluído com base na avaliação referida no artigo 
4.º que é necessária uma avaliação de impacto ambiental, como exigido para os 
projetos do referido anexo I: 

                                                 
4 Diretiva 2011/92/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de 2011, relativa à 

avaliação dos efeitos de determinados projetos públicos e privados no ambiente, JO L 26 de 28.1.2012, 
p. 1. 
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a) o resumo não técnico do relatório da avaliação de impacto ambiental está em 
conformidade com o artigo 5.º e o anexo IV da Diretiva 2011/92/UE e foi 
objeto de consulta pública; e 

b) foram realizadas consultas junto das entidades responsáveis pelo ambiente, 
bem como do público e, quando aplicável, de outros Estados-Membros, em 
conformidade com os artigos 6.º e 7.º da Diretiva 2011/92/UE; e 

c) a decisão da autoridade competente foi divulgada em conformidade com o 
disposto nos artigos 8.º e 9.º da Diretiva 2011/92/UE; ou 

d) nos casos em que a avaliação de impacto ambiental tenha resultado numa 
decisão juridicamente vinculativa, e até ser concedida a respetiva aprovação 
em conformidade com os artigos 8.º e 9.º da Diretiva 2011/92/UE, existe um 
compromisso escrito pelos Estados-Membros que permite tomar medidas a 
tempo de proceder a essa aprovação, o mais tardar, até ao início das obras. 

6.4. Conformidade do projeto com a Diretiva 2011/92/UE, relativamente aos projetos 
incluídos no seu anexo II e sobre os quais as autoridades competentes tenham 
concluído com base na avaliação referida no artigo 4.º que é necessário proceder a 
uma avaliação de impacto ambiental: 

a) a decisão de avaliação das autoridades competentes foi divulgada e 
disponibilizada ao público; e 

b) nos casos em que a decisão de avaliação não se refira aos critérios 
mencionados no anexo III da Diretiva 2011/92/UE, foram fornecidas 
informações pertinentes nos termos do artigo 4.º e do anexo III dessa diretiva. 

6.5. Se for caso disso, justificação da não aplicabilidade da Diretiva 2011/92/UE. 

6.6. Se o projeto resultar de um plano ou programa (sujeito aos requisitos previstos na 
Diretiva 2001/42/CE do Parlamento Europeu e do Conselho5), com exceção do 
programa operacional, tem de ser demonstrada a coerência do projeto com esse 
plano ou programa. 

6.7. Em caso de não cumprimento das condições gerais ex ante em matéria de legislação 
ambiental e, consoante o caso, de quaisquer condições temáticas ex ante relevantes 
para os setores da água e dos resíduos e o setor dos transportes (requisitos legais 
para a avaliação ambiental estratégica), como previsto no artigo 19.º e no anexo XI 
do Regulamento (UE) n.º 1303/2013, tem ser demonstrada a relação existente com o 
plano de ação acordado. 

6.8. Conformidade do projeto com a Diretiva 92/43/CEE do Conselho6: 

a) no caso de projetos suscetíveis de afetar de forma significativa um ou vários 
sítios da rede Natura 2000 (nos termos do artigo 6.º, n.º 3), a avaliação 
apropriada foi efetuada e finalizada antes de ser concedida a aprovação para a 
realização do projeto; 

                                                 
5 Diretiva 2001/42/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de junho de 2001, relativa à 

avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente, JO L 197 de 21.7.2001, p. 30. 
6 Diretiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de maio de 1992, relativa à preservação dos habitats naturais e 

da fauna e da flora selvagens, JO L 206 de 22.7.1992, p. 7. 
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b) no caso de um projeto com efeitos negativos significativos num ou vários 
sítios Natura 2000, foram respeitados os requisitos previstos no artigo 6.º, 
n.º 4, da Diretiva 92/43/CEE, incluindo a notificação da Comissão ou a 
emissão de um parecer por esta instituição. 

6.9. Adequação das informações sobre as medidas adicionais de integração ambiental, 
nomeadamente em matéria de auditoria ambiental, gestão ambiental e monitorização 
ambiental específica, demonstrando a sua adequação às necessidades identificadas. 

6.10. Adequação da estimativa do custo das medidas tomadas para abordar os impactos 
ambientais negativos. 

6.11. Quando aplicável, conformidade do projeto com as diretivas ambientais setoriais 
pertinentes, em especial: 

a) a Diretiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho7, para projetos 
com impacto em massas de água (se for caso disso, para projetos sujeitos às 
isenções previstas no artigo 4.º, n.º 7, da diretiva, verificação da avaliação); 

b) a Diretiva 91/271/CEE do Conselho8, para projetos no setor das águas 
residuais urbanas; 

c) a Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho9 e as diretivas 
pertinentes aplicáveis, como a Diretiva 1999/31/CE do Conselho10, para 
projetos relativos aos resíduos sólidos; e 

d) a Diretiva 2010/75/UE do Parlamento Europeu e do Conselho11, para projetos 
que exigem a concessão de uma licença no âmbito dessa diretiva. 

7. Critérios de avaliação da qualidade relativos aos requisitos de informação do 
artigo 101.º, alínea g), do Regulamento (UE) n.º 1303/2013  

7.1. Coerência e adequação dos objetivos do projeto com os objetivos específicos 
definidos no âmbito dos eixos prioritários correspondentes dos programas 
operacionais em causa. 

7.2. Adequação do contributo esperado do projeto para os indicadores de resultados e 
indicadores de realizações do eixo prioritário. 

7.3. Adequação do contributo esperado do projeto para o desenvolvimento 
socioeconómico.  

7.4. Prova de que o beneficiário tomou medidas adequadas para garantir uma utilização 
ótima da infraestrutura na fase de funcionamento. 

                                                 
7 Diretiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2000, que estabelece 

um quadro de ação comunitária no domínio da política da água, JO L 327 de 22.12.2000, p. 1. 
8 Diretiva 91/271/CEE do Conselho, de 21 de maio de 1991, relativa ao tratamento de águas residuais 

urbanas, JO L 135 de 30.5.1991, p. 40. 
9 Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de novembro de 2008, relativa aos 

resíduos e que revoga certas diretivas, JO L 312 de 22.11.2008, p. 3. 
10 Diretiva 1999/31/CE do Conselho, de 26 de abril de 1999, relativa à deposição de resíduos em aterros, 

JO L 182 de 16.7.1999, p. 1. 
11 Diretiva 2010/75/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, relativa às 

emissões industriais (prevenção e controlo integrados da poluição), JO L 334 de 17.12.2010, p. 17. 
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8. Critérios de avaliação da qualidade relativos aos requisitos de informação do 
artigo 101.º, alínea h), do Regulamento (UE) n.º 1303/2013  

8.1. Apresentação correta no plano de financiamento do montante total justificado dos 
recursos financeiros previstos e do apoio previsto justificado dos fundos.  

8.2. Adequação do plano de financiamento do projeto, demonstrando a sua viabilidade 
financeira no que se refere às necessidades financeiras anuais para a execução do 
projeto. 

8.3. Adequação e verificabilidade dos indicadores físicos e financeiros adotados para 
monitorizar os progressos alcançados, tendo em conta os riscos identificados. 

9. Critérios de avaliação da qualidade relativos aos requisitos de informação do 
artigo 101.º, alínea i), do Regulamento (UE) n.º 1303/2013  

9.1. Adequação e viabilidade do calendário de execução proposto para a execução do 
grande projeto, tendo em conta os riscos identificados. 

9.2. Se o período de execução do projeto for mais longo do que o período de 
programação, adequação das fases identificadas e otimização da eficácia e da 
eficiência. 
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ANEXO III 

Lista dos dados a registar e armazenar em formato eletrónico no âmbito do sistema de monitorização (a que se refere o artigo 24.º) 
É exigida a apresentação de dados para as operações apoiadas pelo FSE, o FEDER, o Fundo de Coesão e o FEAMP, exceto quando especificado 
em contrário na segunda coluna. 

Domínios de dados Indicação dos fundos 
para os quais não é 

necessário apresentar 
dados 

Dados sobre o beneficiário1213 

1. Nome ou identificador único de cada beneficiário   

2. Informação indicando se o beneficiário é um organismo de direito público ou privado   

3. Informação indicando se o IVA aplicável à despesa incorrida pelo beneficiário é ou não recuperável 
ao abrigo da legislação nacional sobre o IVA  

 

4. Contactos do beneficiário   

Dados sobre a operação 

5. Nome ou identificador único da operação   

6. Descrição sucinta da operação   

7. Data de apresentação do pedido para a operação  

8. Data de início como indicado no documento sobre as condições de apoio  
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9. Data de termo como indicado no documento sobre as condições de apoio  

10. Data efetiva da conclusão material ou execução plena da operação  

11. Organismo que emite o documento que especifica as condições de apoio  

12. Data do documento que especifica as condições de apoio  

13. Informação indicando se a operação é um grande projeto e Código Comum de Identificação (CCI) Não aplicável ao FSE e ao 
FEAMP 

14. Informação indicando se a operação é um plano de ação conjunto e Código Comum de 
Identificação (CCI) 

Não aplicável ao FEAMP 

15. Informação indicando se a operação inclui um financiamento no quadro da Iniciativa para o 
Emprego dos Jovens (YEI) 

Não aplicável ao FEDER, 
ao Fundo de Coesão e ao 

FEAMP 

16. Informação indicando se o apoio público atribuído à operação consiste num auxílio estatal  

17.  Informação indicando se a operação é executada no âmbito de uma parceria público-privada (PPP) Não aplicável ao FEAMP 

18. Moeda da operação  

19. Código Comum de Identificação (CCI) do(s) programa(s) em que se insere a operação apoiada  

20. Prioridade(s) do(s) programa(s) em que se insere a operação apoiada  

21. Fundo(s) a título do(s) qual(is) a operação é apoiada  

22. Categoria da região em causa Não aplicável ao Fundo de 
Coesão e ao FEAMP 
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Dados sobre as categorias de intervenção 

23. Código(s) do domínio de intervenção Não aplicável ao FEAMP 

24. Código(s) da forma de financiamento Não aplicável ao FEAMP 

25. Código(s) do tipo de território  Não aplicável ao FEAMP 

26.  Código(s) dos sistemas de atribuição territorial Não aplicável ao FEAMP 

27. Código(s) do objetivo temático Não aplicável ao FSE e ao 
FEAMP 

28. Código(s) do tema secundário do FSE Não aplicável ao FEDER, 
ao Fundo de Coesão e ao 

FEAMP 

29. Código(s) da atividade económica Não aplicável ao FEAMP 

30. Código(s) da localização Não aplicável ao FEAMP 

Dados sobre os indicadores 

31. Nome e identificador único de cada um dos indicadores comuns de realizações e indicadores 
específicos dos programas, que sejam relevantes para a operação ou, quando exigido pelas regras 
específicas dos Fundos, nome e identificador único de cada indicador comum de realizações, por 
sexo dos participantes 

 

32. Unidade de medida de cada indicador de realizações   

33. Valor-alvo do indicador de realizações, se for caso disso, por sexo  
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34. Nível alcançado por cada indicador de realizações por ano civil e, se for caso disso, por sexo  

35. Nome e identificador único de cada um dos indicadores comuns de resultados e indicadores 
específicos dos programas,14 que sejam relevantes para a operação ou, quando exigido pelas regras 
específicas dos Fundos, nome e identificador único de cada indicador comum de resultados e, se for 
caso disso, por sexo 

 

36. Unidade de medida de cada indicador de resultados  

37. Valor de referência de cada indicador de resultados fornecido Não aplicável ao FSE 

38. Valor-alvo do indicador de resultados fornecido e, se for caso disso, por sexo  Não aplicável ao FEDER 
e ao Fundo de Coesão 

39. Unidade de medida de cada valor-alvo e valor de referência dos resultados  

40. Nível alcançado por cada indicador de resultados por ano civil e, se for caso disso, por sexo  Não aplicável ao FEDER 
e ao Fundo de Coesão 

Dados financeiros sobre cada operação (na moeda aplicável à operação) 

41. Montante do custo total elegível da operação aprovada no documento sobre as condições de apoio  

42. Montante do custo total elegível que constitui despesa pública, tal como definida no artigo 2.º, n.º 
15, do Regulamento (UE) n.º 1303/2013 

 

43. Montante do apoio público, como referido no documento sobre as condições de apoio  

Dados sobre os pedidos de pagamento do beneficiário  
(na moeda aplicável à operação) 
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44. Data de receção de cada pedido de pagamento do beneficiário  

45. Data de cada pagamento ao beneficiário com base no pedido de pagamento  

46. Montante da despesa elegível no pedido de pagamento que constitui a base de cada pagamento ao 
beneficiário 

 

47. Montante da despesa pública, como definida no artigo 2.º, n.º 15, do Regulamento (UE) 
n.º 1303/2013, correspondente à despesa elegível que constitui a base de cada pagamento  

 

48. Montante de cada pagamento ao beneficiário com base no pedido de pagamento  

49. Receita líquida gerada pela operação durante a sua execução que não foi tida em conta no 
documento sobre as condições de apoio e que foi deduzida da despesa elegível  

 

50. Data de início das verificações da operação no local, efetuadas em conformidade com o artigo 
125.º, n.º 5, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 1303/2013 

 

51. Data das auditorias à operação no local, realizadas em conformidade com o artigo 127.º, n.o 1, do 
Regulamento (UE) n.º 1303/2013, e o artigo 28.º do presente regulamento 

 

52. Organismo que realiza a auditoria ou verificação  
Dados sobre a despesa declarada no pedido de pagamento do beneficiário com base nos custos 

reais (na moeda aplicável à operação) 
53.  Despesa elegível declarada à Comissão, estabelecida com base nos custos efetivamente incorridos 

e pagos, juntamente com as contribuições em espécie e as amortizações, se for caso disso 
 

54. Despesa pública, como definida no artigo 2.º, n.º 15, do Regulamento (UE) n.º 1303/2013, 
correspondente à despesa elegível declarada à Comissão, estabelecida com base nos custos 
efetivamente reembolsados e pagos, juntamente com as contribuições em espécie e as 
amortizações, se for caso disso 

 

55. Tipo de contrato (empreitada de obras públicas/prestação de serviços/fornecimento de bens), se a 
adjudicação do contrato está sujeita às disposições da Diretiva 2004/17/CE15 ou da Diretiva 
2004/18/CE16 ou da Diretiva […] do Parlamento Europeu e do Conselho+17 
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56. Montante do contrato, se a adjudicação do contrato está sujeita às disposições da Diretiva 
2004/17/CE ou da Diretiva 2004/18/CE ou da Diretiva […]+ 

 

57. Despesa elegível incorrida e paga com base num contrato, se o contrato está sujeito às disposições 
da Diretiva 2004/17/CE ou da Diretiva 2004/18/CE ou da Diretiva […]+ 

 

58. Procedimento de adjudicação utilizado, se a adjudicação do contrato está sujeita às disposições da 
Diretiva 2004/17/CE ou da Diretiva 2004/18/CE ou da Diretiva […]+ 

 

59. Nome e identificador único do contratante, se a adjudicação do contrato está sujeita às disposições 
da Diretiva 2004/17/CE ou da Diretiva 2004/18/CE ou da Diretiva […]+ 

 

Dados sobre a despesa declarada no pedido de pagamento do beneficiário com base em tabelas 
normalizadas de custos unitários (na moeda aplicável à operação) 

60. Montante das despesas elegíveis declaradas à Comissão, estabelecidas com base em tabelas 
normalizadas de custos unitários 

 

61. Despesa pública, como definida no artigo 2.º, n.º 15, do Regulamento (UE) n.º 1303/2013, 
correspondente à despesa elegível declarada à Comissão, estabelecida com base em tabelas 
normalizadas de custos unitários  

 

62. Definição de uma unidade para efeitos de utilização das tabelas normalizadas de custos unitários  

63. Número de unidades executadas como indicado no pedido de pagamento para cada unidade  

64. Custo unitário de uma única unidade para cada elemento unitário  

Dados sobre a despesa declarada no pedido de pagamento do beneficiário com base em montantes 
únicos (na moeda aplicável à operação) 

65. Montante das despesas elegíveis declaradas à Comissão, estabelecidas com base em montantes 
únicos  
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66. Despesa pública, como definida no artigo 2.º, n.º 15, do Regulamento (UE) n.º 1303/2013, 
correspondente à despesa elegível declarada à Comissão, estabelecida com base em montantes 
únicos 

 

67. Para cada montante único, as prestações a fornecer (realizações ou resultados) acordadas no 
documento sobre as condições de apoio, como base para o pagamento dos montantes únicos  

 

68. Para cada montante único, montante acordado no documento sobre as condições de apoio   

Dados sobre a despesa declarada no pedido de pagamento do beneficiário com base em taxas fixas 
(na moeda aplicável à operação) 

69. Montante da despesa elegível declarada à Comissão, estabelecida com base numa taxa fixa  

70. Despesa pública, como definida no artigo 2.º, n.º 15, do Regulamento (UE) n.º 1303/2013, 
correspondente à despesa elegível declarada à Comissão, estabelecida com base numa taxa fixa  

 

Dados sobre as cobranças aplicadas ao beneficiário 

71. Data de cada decisão de cobrança  

72. Montante do apoio público afetado por cada decisão de cobrança  

73. Total da despesa elegível afetada por cada decisão de cobrança  

74. Data de receção de cada montante devolvido pelo beneficiário na sequência de uma decisão de 
cobrança  

 

75. Montante do apoio público devolvido pelo beneficiário na sequência de uma decisão de cobrança 
(sem juros ou sanções)  

 

76. Montante da despesa elegível correspondente ao apoio público devolvido pelo beneficiário   

77. Montante do apoio público incobrável na sequência de uma de decisão de cobrança  
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78. Total da despesa elegível correspondente ao apoio público incobrável  

Dados sobre os pedidos de pagamento apresentados à Comissão (em EUR) 

79. Data de entrega de cada pedido de pagamento, incluindo a despesa elegível da operação   

80. Montante total da despesa elegível incorrida pelo beneficiário e paga ao implementar a operação, 
incluído em cada pedido de pagamento 

 

81. Montante total da despesa pública, como definida no artigo 2.º, n.º 15, do Regulamento (UE) 
n.º 1303/2013, da operação, incluído em cada pedido de pagamento 

 

82. Se a operação for um instrumento financeiro, montante total das contribuições do programa pagas 
aos instrumentos financeiros, incluído em cada pedido de pagamento   

 

83. Se a operação for um instrumento financeiro, montante total da despesa pública, como definida no 
artigo 2.º, n.º 15, do Regulamento (UE) n.º 1303/2013, correspondente ao montante total das 
contribuições do programa alocadas aos instrumentos financeiros, incluído em cada pedido de 
pagamento  

 

84. Se a operação for um instrumento financeiro, montante total das contribuições do programa 
efetivamente pagas como despesa elegível na aceção do artigo 42.º, n.º 1, alíneas a), b) e d), do 
Regulamento (UE) n.º 1303/2013, incluído em cada pedido de pagamento 

 

85. Se a operação for um instrumento financeiro, montante total da despesa pública correspondente ao 
montante total das contribuições do programa efetivamente pagas como despesa elegível, na aceção 
do artigo 42.º, n.º 1, alíneas a), b) e d), do Regulamento (UE) n.º 1303/2013, incluído em cada 
pedido de pagamento 

 

86. No caso de auxílios estatais em que seja aplicável o artigo 131.º, n.º 5, do Regulamento (UE) 
n.º 1303/2013, montante pago ao beneficiário no âmbito da operação a título de adiantamento, 
incluído em cada pedido de pagamento 

 

87. No caso de auxílios estatais em que seja aplicável o artigo 131.º, n.º 5, do Regulamento (UE) 
n.º 1303/2013, montante do adiantamento incluído num pedido de pagamento que tenha sido 
coberto por despesa paga pelo beneficiário no prazo de três anos a contar do pagamento do 
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adiantamento   
88. No caso de auxílios estatais em que seja aplicável o artigo 131.º, n.º 5, do Regulamento (UE) 

n.º 1303/2013, montante pago ao beneficiário no âmbito da operação a título de adiantamento, 
incluído num pedido de pagamento que não tenha sido coberto por despesa paga pelo beneficiário e 
relativamente ao qual tenha expirado o prazo de três anos  

 

89. Montante da despesa elegível incluído em cada pedido de pagamento com base no artigo 14.º, n.º 1, 
do Regulamento (UE) n.º 1304/2013 

Não aplicável ao FEDER, 
ao Fundo de Coesão e ao 
FEAMP 

90. Montante da despesa pública, como definida no artigo 2.º, n.º 15, do Regulamento (UE) 
n.º 1303/2013, incluído em cada pedido de pagamento com base no artigo 14.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º 1304/2013 

Não aplicável ao FEDER, 
ao Fundo de Coesão e ao 
FEAMP 

Dados sobre as contas apresentadas à Comissão nos termos do artigo 138.º do Regulamento (UE) 
n.º 1303/2013 (em EUR) 

91. A data de apresentação de cada conjunto de contas indicando as despesas incorridas no âmbito da 
operação   

 

92. Data de apresentação das contas indicando a despesa final da operação, na sequência da conclusão 
da operação [se o total da despesa elegível for igual ou superior a 1 000 000 euros (artigo 140.º do 
Regulamento (UE) n.º 1303/2013)] 

 

93. Montante total da despesa elegível da operação registado no sistema contabilístico da autoridade de 
certificação e inscrito nas contas  

 

94. Montante total da despesa pública, como definida no artigo 2.º, n.º 15, do Regulamento (UE) 
n.º 1303/2013 e incorrida ao executar a operação, correspondente ao montante total da despesa 
elegível registado no sistema contabilístico da autoridade de certificação e inscrito nas contas  

 

95. Montante total da despesa pública, como definida no artigo 132.º, n.º 1, do Regulamento (UE) 
n.º 1303/2013, correspondente ao montante total da despesa elegível registado no sistema 
contabilístico da autoridade de certificação e inscrito nas contas 
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96. Total de despesa elegível da operação retirado durante o exercício contabilístico e inscrito nas 
contas 

 

97. Total de despesa pública, como definida no artigo 2.º, n.º 15, do Regulamento (UE) n.º 1303/2013, 
correspondente ao total de despesa elegível retirado durante o exercício contabilístico e inscrito nas 
contas 

 

98. Total de despesa elegível da operação recuperado durante o exercício contabilístico e inscrito nas 
contas  

 

99. Total de despesa pública correspondente ao total de despesa elegível da operação recuperado 
durante o exercício contabilístico e inscrito nas contas  

 

100. Total de despesa elegível da operação a recuperar no final do exercício contabilístico e inscrito 
nas contas 

 

101. Total de despesa pública da operação correspondente ao total de despesa elegível a recuperar no 
final do exercício contabilístico e inscrito nas contas 

 

102. Para a operação incluída em cada conjunto de contas, o montante total elegível de despesa 
recuperado nos termos do artigo 71.º do Regulamento (UE) n.º 1303/2013 durante o exercício 
contabilístico 

 

103. Para a operação incluída em cada conjunto de contas, a despesa pública, como definida no 
artigo 2.º, n.º 15, do Regulamento (UE) 1303/2013, correspondente ao montante total elegível de 
despesa recuperado nos termos do artigo 71.º do Regulamento (UE) n.º 1303/2013 durante o 
exercício contabilístico 

 

104. Montante total elegível de despesa da operação incobrável no final do exercício contabilístico e 
inscrito nas contas 

 

105. Total da despesa pública da operação correspondente ao montante total de despesa elegível 
incobrável no final do exercício contabilístico inscrito nas contas 

 

Dados sobre tipos específicos de despesa sujeitos a limites máximos 

106. Montante de despesa relativa ao FEDER incorrida e paga, cofinanciada pelo FSE, nos termos Não aplicável ao FEDER, 
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do artigo 98.º, n.º 2, do Regulamento (UE) n.º 1303/2013  ao Fundo de Coesão e ao 

FEAMP 

107. Montante de despesa relativa ao FSE incorrida e paga, cofinanciada pelo FEDER, nos termos 
do artigo 98.º, n.º 2, do Regulamento (UE) n.º 1303/2013 

Não aplicável ao FSE, ao 
Fundo de Coesão e ao 

FEAMP 

108. Montante da despesa incorrida e paga fora do âmbito geográfico do programa, mas dentro da 
União, nos termos do artigo 70.º, n.º 2, do Regulamento (UE) n.º 1303/2013 e do artigo 13.º, n.º 2, 
do Regulamento (UE) n.º 1304/2013 

 

109. Montante da despesa incorrida e paga fora da União, nos termos do artigo 13.º, n.º 3, do 
Regulamento (UE) n.º 1304/2013 

Não aplicável ao FEDER, 
ao Fundo de Coesão e ao 

FEAMP 

110. Montante da despesa incorrida e paga fora da parte da União abrangida pelo âmbito geográfico 
do programa, nos termos do artigo 20.º, n.º 2, do Regulamento (UE) n.º 1299/2013 

Não aplicável ao FSE, ao 
Fundo de Coesão e ao 

FEAMP 

111. Montante da despesa incorrida e paga para aquisição de terrenos, nos termos do artigo 69.º, 
n.º 3, alínea b), do Regulamento (UE) n.º 1303/2013 

 

112. Montante das contribuições em espécie destinadas à operação, nos termos do artigo 69.º, n.º 1, 
do Regulamento (UE) n.º 1303/2013  

 

113. Montante da despesa incorrida e paga em países terceiros abrangidos pelo Instrumento de 
Assistência de Pré-Adesão ou Instrumento Europeu de Vizinhança para operações de custo total 
elegível. 

Não aplicável ao FSE, ao 
Fundo de Coesão e ao 

FEAMP 
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ANEXO IV 

Requisitos-chave dos sistemas de gestão e controlo e sua classificação em termos de bom 
funcionamento como referido no artigo 30.º  

 

Quadro 1: Requisitos-chave 

Requisitos-chave dos sistemas de gestão e 
de controlo 

Organismos/autoridades 
em causa 

Âmbito de 
aplicação 

1 Separação adequada de funções e 
sistemas adequados de apresentação de 
relatórios e de monitorização, nos casos 
em que o organismo responsável delegue 
a execução das tarefas noutro organismo 

Autoridade de gestão 

Ambiente de 
controlo interno 

2 Seleção adequada das operações Autoridade de gestão 

3 Informação adequada aos beneficiários 
sobre condições aplicáveis às operações 
selecionadas  

Autoridade de gestão 

4 Verificações adequadas da gestão  Autoridade de gestão 

Atividades de 
gestão e controlo 

5 Sistema eficaz de conservação de todos 
os documentos relativos à despesa e às 
auditorias para garantir um registo 
adequado de auditoria  

Autoridade de gestão 

6 Sistema fiável de recolha, registo e 
armazenamento dos dados relativos à 
monitorização, avaliação, gestão 
financeira, verificação e auditoria, 
incluindo ligações aos sistemas 
eletrónicos de intercâmbio de dados com 
os beneficiários 

Autoridade de gestão Atividades de 
gestão e controlo 
/ Monitorização 

7 Aplicação eficaz de medidas 
proporcionadas de combate à fraude 

Autoridade de gestão 

8 Procedimentos adequados de elaboração 
da declaração relativa à gestão e do 
resumo anual dos relatórios finais de 
auditoria e controlos efetuados 

Autoridade de gestão Atividades de 
gestão e controlo 

9 Separação adequada de funções e 
sistemas adequados de apresentação de 
relatórios e de monitorização, nos casos 
em que o organismo responsável delegue 
a execução das tarefas noutro organismo 

Autoridade de 
certificação Ambiente de 

controlo interno 
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Requisitos-chave dos sistemas de gestão e 
de controlo 

Organismos/autoridades 
em causa 

Âmbito de 
aplicação 

10 Procedimentos adequados de elaboração 
e apresentação dos pedidos de 
pagamento 

Autoridade de 
certificação 

Atividades de 
gestão e controlo 
/ Monitorização 

11 Manutenção de registos informáticos 
adequados da despesa declarada e da 
correspondente contribuição pública  

Autoridade de 
certificação 

12 Contas adequadas e completas dos 
montantes recuperáveis, recuperados e 
retirados 

Autoridade de 
certificação 

13 Procedimentos adequados de 
determinação e certificação da 
completude, exatidão e veracidade das 
contas anuais 

Autoridade de 
certificação 

Atividades de 
gestão e controlo 

14 Separação adequada de funções e 
sistemas adequados para garantir que 
qualquer outro organismo que realize 
auditorias em conformidade com a 
estratégia de auditoria do programa em 
causa tem a independência operacional 
necessária e respeita as normas de 
auditoria internacionalmente aceites 

Autoridade de auditoria 

Ambiente de 
controlo interno 

15 Auditorias adequadas aos sistemas Autoridade de auditoria 

16 Auditorias adequadas às operações Autoridade de auditoria 

17 Auditorias adequadas às contas Autoridade de auditoria 

18 Procedimentos adequados para a 
formulação de um parecer de 
auditoria fiável e preparação do 
relatório anual de controlo 

Autoridade de auditoria 

Atividades de 
controlo 

 

Quadro 2: Classificação dos requisitos-chave dos sistemas de gestão e controlo em 
termos de funcionamento   

Categoria 1 Funciona bem. Nenhumas ou apenas pequenas 
melhorias necessárias. 
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Categoria 2 Funciona. São necessárias algumas melhorias.  

Categoria 3 Funciona parcialmente São necessárias melhorias 
significativas. 

Categoria 4 Essencialmente não funciona. 

 


