Execução Física
De acordo com o Aviso de Abertura de Candidatura POCH-70-2019-13, no seu ponto 15, indica “Tratando-se de
candidaturas plurianuais, o beneficiário fica obrigado a submeter eletronicamente, até 15 de fevereiro de cada ano, a
informação anual da execução física e financeira, reportada a 31 de dezembro do ano anterior, ao abrigo do disposto
na alínea b) do n.º 7 do artigo 25.º do Decreto-Lei nº 159/2014, de 27 de outubro, na sua atual redação, bem como a
manter sempre devidamente atualizada a mesma informação requerida para esse efeito, à medida que vão entrando e
saindo participantes das ações apoiadas no quadro da operação.”
Nesta sequência, de acordo com o disposto na alínea j) do artigo 24º do Decreto-Lei 159 /2014, de 27 de outubro, na
sua atual redação, deve a Entidade Beneficiária “Assegurar o fornecimento de elementos necessários às atividades de
monitorização e de avaliação das operações e participar em processos de inquirição relacionados com as mesmas”.
Deve iniciar o registo de informação no Balcão 2020, preenchendo os dados referentes à Execução física, ou seja, deve
efetuar o registo da carga horária executada nos cursos, o registo da informação referente aos formadores e horas de
monitoragem, e registo dos formandos e das respetivas horas de formação frequentadas.
Sempre que a Entidade pretende submeter um “Pedido de Reembolso”, “Pedido de Reembolso Intermédio” (até 15 de
fevereiro do ano civil seguinte) e “Pedido de Saldo”, deve previamente atualizar a informação da Execução Física.
Alerta-se para o facto de, no caso de se pretender submeter um “Pedido de Reembolso”, a Entidade deve apenas
“atualizar” no Balcão 2020 a informação referente a: atualizar o “estado das ações”, “carga horária”, “formadores e
horas de monitoragem”, e “formandos/horas frequentadas”, submetendo os templates com a informação atualizada.
Não deve “Submeter” a execução física, ou seja, não deve clicar na opção “Sim, desejo concluir o registo de
Execução Física relativa”, constante no separador “Submeter”. A Execução física apenas deve ser submetida,
previamente à submissão de “Reembolsos Intermédios” e “Pedido de saldo”.
Antes da Submissão de cada ano civil da execução física, a Entidade deve analisar se os dados estão conformes,
uma vez que, depois de “submetida” a execução física, a informação fica consolidada em cada ano civil, o que
inviabiliza a alteração de dados em momentos posteriores. É da responsabilidade da Entidade os dados inseridos no
Balcão2020.
Em anexo remetem-se os templates, disponibilizados à data de hoje em Balcão2020 (18/05/2021). Contudo, revela-se
pertinente que a cada submissão de informação seja descarregado o template disponível em Balcão2020, pois os
mesmos sofrem atualizações (eliminação/inserção de colunas, formatação dos campos,…).
No preenchimento destes templates é importante ter em atenção diferentes aspetos, de forma transversal:
 Não eliminar, nem acrescentar qualquer folha;
 Não introduzir mais de mil linhas de dados;
 Respeitar as opções de resposta (drop box), quando os campos assim indicam, selecionando uma delas e não copiando ou
escrevendo nos campos;
 Respeitar a formatação dos campos, especialmente importante quando se trata de inserção de datas, código postal, …;
 Campos que em Balcão2020 se encontram com um asterisco são de preenchimento obrigatório no template;
 A opção “Criar” deve ser utilizada quando se regista pela primeira vez as horas de um formador/formando e opção
“Alterar” deve ser utilizada quando se pretende corrigir os dados anteriormente submetidos ou atualizá-los com
informação mais recente.
 Ter em atenção o preenchimento obrigatório e correto do NIF (9 dígitos) e do NISS (11 dígitos);
 Ter em atenção que alguns campos de preenchimento obrigatório de caracterização dos recursos humanos (docentes e
formandos) é inalterável após submissão da execução, pelo que deve ser reconfirmado.

 Template dos formandos (em anexo)
 Template dos Formadores (em anexo)
 Template de monitoragem (horas de formação ministradas pelos formadores) (em anexo)

Execução Física
(Horas da Ação)
Para proceder ao preenchimento da execução física:
1º passo: entrar em cada uma das ações dos cursos e colocar as ações na situação de: “em execução” (quando
assim acontecer materialmente ou seja quando existir efetivamente alterações no decurso dos cursos) e
preencher o quadro “Horas da Ação” com a carga horária realizada até à data de reporte do Reembolso.
Este preenchimento deve atentar ao perfil de horas aprovadas (teóricas/PS/PCT/ AA/PRA) nos termos da
Plataforma SIGO e do Balcão 2020. Alerta-se que, as horas de AA ou PRA são registadas apenas no quadro
“Horas da Ação” e no template dos “Formandos”. Estas horas de AA ou PRA não são registadas no template dos
“Formadores”, uma vez que não são contabilizadas como horas de monitoragem, visto serem de trabalho
autónomo dos formandos e supervisionadas pelos “Mediadores”.
O número de horas registadas por ano consiste no número de horas realizadas nesse ano apenas, ou seja, o
valor de horas registado em cada ano não é cumulativo com o número de horas registadas no ano anterior.
Verificar que não são registadas mais horas do que as que se encontram aprovadas em sede de candidatura.

Para o preenchimento do quadro afeto à “Caracterização” da ação, deve primeiramente verificar o número de
horas total, por perfil de horas de formação, que foram aprovados para o curso. Exemplo de preenchimento
de “Quadro de Horas da Ação” na página seguinte,

Exemplo de preenchimento
de “Quadro de horas da Ação”

Execução Física
(Formadores)
2º Passo:
Consiste na importação do template de listagem e caracterização das “Formadores/Entidades
Formadoras” (transformado em zip), carregando no botão “Importações” que se encontra no
separador “Formadores”.
Caso estejamos perante a contratação de uma Entidade formadora externa para ministrar a
formação, deve proceder da mesma forma, mas essa deve estar registada enquanto Entidade
formadora do curso.
Caso a formação seja assegurada/ministrada por uma entidade formadora externa, as horas de
monitoragem devem ser registadas apenas em nome da Entidade formadora.
Se, por outro lado, os contratos de prestação se serviço forem relativos a formadores a título
individual, as horas de monitoragem devem então ser registadas em nome dos respetivos
formadores.

Consulte em anexo o Template dos Formadores
No template dos Formadores, devem ser preenchidos os dados infra (conforme template atual)

Execução Física
(Monitorização)
3º Passo: deve ser efetuada a importação do template de Monitorização, no separador “Importação
Formadores/Entidades Formadoras”.

Consulte em anexo o Template de monitorização (horas de formação ministradas pelos
formadores)
Processar o template da monitoragem com as horas de formação executadas pelos formadores
Regra a ter sempre em conta: a soma das horas de monitorização [(horas de formação em sala=
horas de formação teórica + horas de Praticas simuladas) e PCT)] de todos os formadores da ação
deve ser exatamente igual às horas de formação executadas em cada ação (formação em sala e PCT)
e registadas no quadro “Horas da ação”. Ou seja, não podem ser registadas mais horas no “quadro
das horas da ação” do que as ministradas pelos formadores, nem vice versa.
No template da Monitorização, devem ser preenchidos os dados infra (conforme template atual)

Execução Física
(Horas de formação frequentadas
pelos formandos)

4º Passo: deve ser a importação do template dos formandos,
no separador “Importação Formandos”.

Consulte em anexo o Template dos formandos
Neste template dos formandos é importante ter em especial atenção:
Na “Situação do Participante”, deve considerar as seguintes definições:
• Em formação – Formando que se encontra a frequentar a ação de formação;
• Desistente – Formando que abandonou a frequência de determinada ação antes de a ação estar concluída;
• Reprovado – Formando que concluiu sem sucesso a frequência de determinada ação;
• Aprovado – Formando que concluiu com sucesso o curso, tendo obtido a respetiva certificação escolar e/ou
profissional - diploma;
• A não considerar – Formando a não considerar na execução física, nem no indicador de realização, por
determinação da entidade beneficiária.
Caracterização do formando à entrada no curso:
• Inativos - Pessoas que não fazem parte da força de trabalho, no sentido de que eles não são empregados ou
desempregados, de acordo com as definições previstas;
• Empregados - população constituída por “trabalhadores por conta de outrem” e “trabalhadores que não
exerçam uma atividade por conta de outrem”, estando incluídos nestes últimos os empregadores,
trabalhadores por conta própria (profissionais liberais e trabalhadores independentes) e os membros ativos
das cooperativas de produtores;
• Desempregados – conjunto da população não empregada disponível para trabalhar e que procura
ativamente trabalho. A comprovação destes requisitos far-se-á por prova de inscrição nos Centros de
Emprego ou por declaração do próprio. Para efeitos de elegibilidade, os trabalhadores sazonais são
considerados como ativos desempregados;
• Desempregados de Longa Duração - População não empregada disponível para trabalhar e que procura
ativamente trabalho há mais de seis meses, no caso dos jovens (menos de 25 anos) ou há mais de 12 meses,
nos adultos (25 e mais anos). A comprovação destes requisitos far-se-á por prova de inscrição nos Centros de
Emprego ou por declaração do próprio. A inclusão nesta categoria não fica prejudicada pela circunstância de
terem frequentado um programa de formação ou de inserção.
• Desempregados à procura do 1º emprego - Pessoas singulares disponíveis para integrar o mercado de
trabalho que nunca desenvolveram uma atividade profissional, ou tendo desenvolvido, a sua duração, no
conjunto não totalize os 12 meses (360 dias). A comprovação deste requisito far-se-á por declaração do
próprio;
• NEET - Jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 29, que não trabalham, não estudam nem se
encontram em formação.

Execução Física
(Horas de formação frequentadas
pelos formandos)

Ainda no âmbito do preenchimento do template dos formandos, deve ter em consideração que:
(a)

a coluna com a “Data de fim real do participante na operação” só deve ser preenchida quando o curso
termina ou quando o formando deixa de participar no curso (quando sai da Operação), uma vez que ao
preenchimento desta coluna está associado o preenchimento de outras quatro colunas com a
identificação “4 semanas” após a saída da operação. Estas 4 colunas só devem ser preenchidas quando a
coluna data real de saída do participante for preenchida;

(b)

a caracterização das horas assistidas deve respeitar a caracterização por perfil e os limites máximos
registados no primeiro passo - registo das Horas da Ação executadas no período que se pretende reportar.
Mais uma vez é necessário caracterizar as horas por horário laboral e pós laboral, de acordo com o
registado em Horas da Ação e, adicionalmente, à inscrição do n.º de dias de formação assistidos – sendo
que nesse preenchimento deve ser respeitado o perfil de horas/dias, não existindo campos para
caracterizar os dias assistidos em horário síncrono/assíncrono.

Processar o template dos formandos com as horas de formação executadas:
Regra a ter sempre em conta: as horas dos formandos devem respeitar o perfil de horas registadas na carga
horária executada na ação, com a nuance de as horas de AA/PRA terem de ser adicionadas à coluna das
horas de formação em sala, uma vez que não existe no template dos formandos uma coluna para as registar.
Existe uma validação em Balcão2020 que limita as horas inseridas na coluna formação em sala do template dos
formandos ao somatório das horas executadas (caracterização da carga horária da ação executada) de
formação em sala+AA/PRA.

Execução Financeira
Preenchimento de “Execução Financeira”
O preenchimento da Execução Financeira, deve estar alinhada com os dados inseridos previamente na “Execução
Física”. A submissão de dados financeiros de forma incorreta ou que não correspondam aos dados da Execução
física implica a correção financeira ou anulação do Pedido de Reembolso/saldo.
Assim, despesa imputada com formandos e formadores, implica o preenchimento prévio dos dados da execução
física. A despesa imputada deve estar em consonância com os dados da execução física.

Antes de preencher o template das despesas é importante ter em atenção diferentes aspetos, de
forma transversal:
•

•

•
•
•

•

•

Verifique as rúbricas e as subrúbricas em que existe dotação aprovada em sede de candidatura (apenas
podem ser imputados montantes nas rúbricas e subrúbricas onde foram aprovados valores em sede de
Candidatura);
É importante a gestão do montante aprovado em cada subrúbrica/rúbrica, por forma a que não seja imputada
despesa em montante superior ao aprovado em candidatura, pois o valor imputado que excede a dotação é
considerado não elegível;
Cada reembolso tem um período temporal de reporte afeto, pelo que, apenas podem ser imputadas despesas
incorridas e devidamente pagas até à data limite desse reporte;
Valide se a despesa que é imputada no reembolso está congruente com os dados da execução física referente
a esse período;
A despesa deve ser imputada por mês e por fornecedor, ou seja, a cada linha de despesa deve corresponder a
um formando/ formador/ mediador (alerta-se que, caso coexista despesa “CRII” e “não CRII”, deverá ser
desdobrada em duas linhas despesa no mês em causa – ex: bolsas de formação)
No preenchimento do template das despesas, deve acautelar que a “rúbrica 12. OCS - Taxa Fixa” corresponde
exatamente a 40% da soma das despesas imputadas nas rubrica 2 e 3 (não pode ser, nem inferior nem
superior a 40%);
Se no reembolso for imputada despesa referente a contratação pública (subrúbrica 1.8-seguros, rúbrica 2
formadores e rúbrica 3 mediadores), deve ser impreterivelmente preenchido o módulo dos contratos, sob
pena da anulação do Reembolso.

Alerta-se que, a atividade financiada no enquadramento desta metodologia não se configura como passível de ser
totalmente subcontratada, não sendo possível nas modalidades de custos simplificados, operações que sejam
executadas exclusivamente através da adjudicação pública de obras, bens ou serviços, conforme estabelecido no
n.º 4 do artigo 67.º do Regulamento (UE) N.º 1303/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de
dezembro de 2013, na sua atual redação.
Deste modo, as entidades beneficiárias não poderão subcontratar outras entidades para o desenvolvimento
integral das ações aprovadas, em que prescindam do controlo da operação, recorrendo ao modelo de custos
simplificados aplicável.

Outros aspetos a ter em atenção no preenchimento do template de despesa:
(a)
(b)
(c)
(d)

Não eliminar, nem acrescentar qualquer folha;
Não introduzir mais de mil linhas de dados;
Respeitar as opções de resposta, quando os campos assim indicam, selecionando uma delas e não
copiando ou escrevendo nos campos;
Respeitar a formação dos campos, especialmente importante quando se trata de inserção de datas, …;

Execução Financeira
Despesa CRII (Coronavirus Response Investment Initiative)
Relativamente ao teor das alterações efetuadas à OT n.º 2/2020 que operacionaliza as medidas relativas à crise
de saúde pública COVID-19, a mesma materializa a recente alteração ao anexo à Portaria n.º 60-A/2015, com a
publicação da Portaria n.º 43/2021, de 23 de fevereiro. A operacionalização desta OT faz-se em concordância com
a maturidade das operações para efeitos de elegibilidade das despesas:
Relativamente às operações que se encontrem em curso (i.e., iniciadas/em execução) à data da determinação
da suspensão das atividades financiadas pelo FSE, pelas autoridades competentes, decorrente de declaração de
estado de emergência (incluindo as suas sucessivas renovações) – incluindo assim operações eventualmente
iniciadas no decurso desse estado de emergência - aplica-se a OT (e o regime aprovado pela Portaria 127/2020)
em toda a sua extensão (i.e., são financiados todos os custos decorrentes da suspensão das operações e
atividades);
Ainda relativamente às operações previstas no ponto anterior, após a cessação do Estado de Emergência, pode
ser aplicável o mesmo regime de exceção se for demonstrado um nexo de causalidade entre as condições que
obstam à sua normal execução e a crise de saúde pública decorrente do surto COVID-19, nos termos do n.º4 do
art.2.º do Anexo à Portaria 127/2020;
Relativamente às operações aprovadas, mas não iniciadas, na data da determinação da suspensão das atividades
financiadas pelo FSE, pelas autoridades competentes, decorrentes de declaração de estado de emergência, nos
termos referidos no n.º 1, aplica-se, apenas, os artigos 5.º e 7.º do Anexo à Portaria 127/2020 (e a OT na parte
final), à luz do n.º3 do art.2.º do Anexo em referência;
Relativamente às operações que venham a ser aprovadas (ou seja, em momento posterior ao Estado de
Emergência, no âmbito de AAC em fase de apresentação de candidaturas ou futuros), aplica-se, apenas, os
artigos 5.º e 7.º do Anexo à Portaria 127/2020 (e a OT na parte final), igualmente à luz do n.º3 do art.2.º do
Anexo em referência.
Ainda, no que de refere à OT2/2020, no âmbito das ações suspensas são admissíveis as seguintes despesas
incorridas e pagas com participantes, mantendo o enquadramento previsto pelo artigo 13º da Portaria 60-A/2015
de 02 de março, na sua atual redação:
! Bolsas de formação (nos termos da alínea c) do nº 1);
! Encargos com alimentação de formandos quando as refeições são fornecidas em espécie (nos termos da alínea
h) do nº 1);
! Subsídio de acolhimento (nos termos da alínea j) do nº 1);
! Seguros de acidentes pessoais (nos termos da alínea K) do nº 1);
! Subsídio de alojamento ( nos termos da alínea L) do nº 1);
! Apoios mensais para os sectores da pesca, da aquicultura e da agricultura (nos termos dos nºs 3 e 4,
respetivamente).

Execução Financeira
Despesa CRII (Coronavirus Response Investment Initiative)
As operações suspensas em virtude da pandemia COVID, não podem apresentar quaisquer evidências de
funcionamento, por exemplo, preparação de cursos pelos mediadores.
No caso de operações que se encontrem em curso à data da determinação da suspensão das atividades
financiadas pelo FSE, podem imputar a despesa relativa a formadores internos e mediadores internos numa linha
de despesa autónoma, classificada como despesa “CRII”, mantendo a lógica de imputação aprovada em
candidatura e com o enquadramento dos artigos 14º e 15º da Portaria 60-A/2015, de 2 de março, na sua atual
redação. Por exemplo, para os formadores internos, a Entidade deve verificar o número de horas que estariam
previstas serem realizadas naquele mês por formador e fazer o cálculo a partir dessas horas. Para os mediadores,
deve a Entidade verificar as horas de mediação que iriam ser despendidas naquele mês, e fazer o cálculo a partir
dessas horas.
Nos casos em que existe imputação de despesa “CRII” nas rúbricas 2 e 3, é passível de imputação uma linha de
despesa relativa à taxa fixa “CRII” com 40% da soma das despesa “CRII” das rúbricas 2 e 3.
Alerta-se para a necessidade de evidenciar a inexistência de layoff total, ou a indicação do valor que cabe à
Entidade Patronal, na medida em que, não pode ser imputada despesa “CRII” relativa a vencimentos suportados
na totalidade pela Segurança Social. Apenas pode ser imputada a componente suportada pelo Empregador
(Entidade Beneficiária da Operação).

Execução Financeira
Controlo de Faltas
Deve consultar o disposto nos nºs 5 e 6 da Portaria 60-A/2015 de 2 de março, na sua atual
redação
Conforme disposto nos nºs 5 e 6 do artigo 13º da Portaria 60-A/2015 de 2 de março, na sua atual redação:
Nº 5 – “O pagamento da bolsa de profissionalização prevista na alínea a) e da bolsa de formação prevista na
alínea c), ambas do n.º 1, bem como os encargos com despesas de transporte e alimentação, dependem da
assiduidade dos formandos registada na frequência da formação”;
Nº 6 – “Para efeitos do disposto no número anterior, só podem ser consideradas as faltas justificadas até um
limite máximo de 5 % do número de horas totais do percurso de formação, sem prejuízo de a autoridade de
gestão poder autorizar, caso a caso, um limite superior”.
Assim, deve a Entidade encetar mecanismos de controlo de limite de faltas, nos termos do seu regulamento
interno, considerando o máximo de 5% de faltas justificadas no âmbito da Operação.
Relembra-se ainda que, de acordo com o disposto no artigo 22º da Portaria nº 283/2011 de 24 de outubro
(segunda alteração à Portaria 230/2008 de 07 março):
1 — O adulto celebra com a entidade formadora um contrato de formação, no qual devem ser claramente
definidas as condições de frequência do curso, nomeadamente quanto à assiduidade e à pontualidade;
2 — Para efeitos de conclusão do percurso formativo com aproveitamento e posterior certificação, a assiduidade
do formando não pode ser inferior a 90 % (este limite apenas verte para efeitos pedagógico) da carga horária
total.

Execução Financeira
Subrúbrica 1.3 Bolsas de formação
•

Verificar se, em sede de candidatura, existe montante aprovado nesta subrúbrica.

Atentar ao exposto na alínea c) do nº 1 (perfil de destinatários elegíveis e valor da bolsa), e nºs 5
(assiduidade), 6 (faltas justificadas) e 7 (fórmula a aplicar) do artigo 13º da Portaria 6OA/2015 de 2
de março , na sua atual redação.

Subrúbrica
1.3 Bolsas de formação

Fórmula de cálculo

Elementos a remeter

Conforme fórmula constante no n.º5
do artigo 13º da Portaria 60-A/2015 de
02 de março na sua atual redação

- Comprovativo de IBAN (em como o formando é
titular da conta para a qual foi pago o subsidio da
bolsa de formação);

Vbp = (Nhf x Vb x 12 (meses))/
(52 (semanas) x 30 horas)*
conforme disposto no nº 7, do artigo
13º , da Portaria 60-A/2015 de 02 de
março, na sua atual redação

- Documento de quitação (exemplo: Comprovativo
de transferência bancária em modo "Efetuado" - Não
são aceites transferências bancárias em modo
"registado". A transferência bancária deve indicar o
NIB/IBAN, valor transferido, nome formando e data
em que foi efetuada);

Em que:
Vbp = valor mensal da bolsa de
formação a pagar;
Vb = valor da bolsa (50 %, 65%,
consoante a situação do formando)
Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a Portaria
n.º 175/2018 - Diário da República n.º
116/2018, Série I de 2018-06-19, em
vigor a partir de 2018-06-20
Nhf = número mensal de horas de
formação frequentadas pelo formando.

- Cópia do documento de identificação ou ficha de
inscrição assinada, para validação da idade e
nacionalidade, assegurando que cumpre as normas
de RGPD;
- Declaração do IEFP a comprovar o desemprego;
- Atestado de Incapacidade Multiuso a comprovar a
existência de deficiência ou de incapacidade;
- Declaração da Segurança Social a comprovar risco
de exclusão social;
- No caso de jovens NEET (Jovens que
reconhecidamente não estejam em educação,
formação ou no emprego), tem que ter declaração
dos próprios a atestar a sua situação de NEET, a
declaração
emitida
pelo
IEFP
sobre
o
enquadramento de desemprego e declaração
emitida pela Segurança social a atestar a inexistência
de remunerações;
- Evidência da assiduidade do formando
(correspondente às horas de formação imputadas);
- Mapa de processamento das bolsas (onde conte,
formula de cálculo, dias e horas frequentadas pelos
formandos, e controlo dos 5% de faltas justificadas,
conforme disposto nº 5 e 6 do artigo 13º da Portaria
60A/2015 de 02 de março na sua atual redação.

Execução Financeira
Subrúbrica 1.5 Encargos com alimentação
•

Verificar se, em sede de candidatura, existe montante aprovado nesta subrúbrica.

Atentar ao exposto nas alíneas h) e i) do nº 1, e nos nºs 5 (assiduidade), 6 (faltas justificadas) do artigo
13º da Portaria 60-A/2015 de 2 de março , na sua atual redação.
Pode ser atribuído subsídio de alimentação, em montante igual ao atribuído aos trabalhadores com
vínculo de trabalho em funções públicas (máximo de 4,77€, valor em vigor a partir de Agosto de 2017),
nos dias em que a frequência da formação seja igual ou superior a 3h/dia, e no caso dos empregados,
desde que a formação decorra fora do período normal de trabalho (ou seja, a formação não pode
coincidir com o horário de trabalho e com uma declaração da entidade empregadora a atestar o
horário de trabalho).

Subrúbrica

Fórmula de cálculo

Elementos a remeter

1.5 Encargos com Alimentação

4,77€/dia x nº de dias de formação
frequentada no mês (desde que tenha
frequentado, por dia, 3h ou mais horas de
formação)

- Comprovativo de IBAN (em como o
formando é titular da conta para a qual
foi pago o subsidio de alimentação);

Caso se verifique a possibilidade de
alimentação em espécie (refeitório), não é
possível o pagamento em numerário. E o
valor diário a imputar, não pode
ultrapassar os 4,77€ dia (consoante o caso
seja um centro de custos ou fornecimento
de refeições por empresa).

- Documento de quitação (exemplo:
comprovativo de transferência bancária
em modo "Efetuado" (Não são aceites
transferências bancárias em modo
"registado". A transferência bancária
deve indicar o NIB/IBAN, valor
transferido, nome formando e data em
que foi efetuada);
- Evidência da assiduidade do formando
com o nº de horas frequentadas/dia;
- Mapa de processamento do subsídio de
alimentação (onde conste, fórmula de
cálculo, dias e horas frequentadas pelos
formandos, e controlo dos 5% de faltas
justificadas, conforme disposto nº 5 e 6
do artigo 13º da Portaria 60A/2015 de 02
de março na sua atual redação;
- Caso a prestação do subsídio de
alimentação seja em espécie, deverá ser
apresentado o mapa de centro de custos
e os cálculos associados. Na articulação
com o template dos contratos, deverá
ser registado o contrato de maior valor
do centro de custos.

Execução Financeira
Subrúbrica 1.6 Encargos com transporte
• Verificar se, em sede de candidatura, existe montante aprovado nesta subrúbrica
Atentar ao exposto na alínea g) do nº 1, e nos nºs 5 (assiduidade), 6 (faltas justificadas) do artigo 13º da
Portaria 60-A/2015 de 2 de março , na sua atual redação.

Subrúbrica

Fórmula de cálculo

1.6 Encargos com transportes

Valor da fatura/recibo do transporte
público coletivo
OU
Subsídio de transporte:
15% do IAS / 22 dias úteis X n.º de dias de
formação assistidos naquele mês
Alínea g) do n.º 1 do artigo 13.º da Portaria
60-A/2015, na sua atual redação.
Esta última opção é apenas possível caso
não exista em que comprovadamente não
exista transporte coletivo com horário
compatível com o da formação.

Elementos a remeter
Fatura/recibo ou título/bilhete de
transporte (em caso de utilização de
transporte público coletivo). Esse título
deve ter os dados do formando (NIF,
nome e data);
-

- Declaração emitida pela Junta de
Freguesia que atesta a morada e a
inexistência de transporte público coletivo
compatível com o horário de formação
(quando aplicável);
- Comprovativo de IBAN (em como o
formando é titular da conta para a qual foi
pago o subsídio de transporte);
- Documento de quitação (exemplo:
comprovativo de transferência bancária
em modo "Efetuado" (Não são aceites
transferências bancárias em modo
"registado". A transferência bancária deve
indicar o NIB/IBAN, valor transferido,
nome formando e data em que foi
efetuada);
- Evidência da assiduidade do formando
com o nº de dias e horas de formação
frequentadas;
- Mapa de processamento dos subsídios
(onde conte fórmula de cálculo, dias e
horas frequentadas pelos formandos, e
controlo dos 5% de faltas justificadas,
conforme nº 5 e 6 do artigo 13º da
Portaria 60A)
- Em caso de utilização de viatura própria,
deve ser remetido boletim itinerário com
os Kms realizados, o valor hora e o total
imputado.

Execução Financeira
Subrúbrica 1.6 Encargos com transporte
Em conformidade com a alínea g) do nº 1 do artigo 13º da Portaria 60-A/2015 de 2 de março, na sua
atual redação, são elegíveis encargos com transporte em montante equivalente ao custo das viagens
realizadas em transporte coletivo, mediante a apresentação do comprovativo de despesa (fatura) e
quitação (transferência/recibo).
Conforme a mesma legislação, quando não existir transporte coletivo (compatível com o horário da
formação), devidamente comprovado (declaração da junta de freguesia), é aceite um subsídio de
transporte até ao limite mensal de 15% do IAS (em vigor à data da despesa), correspondente aos dias
de formação e desde que o formando não aufira de subsídio de alojamento. Ou seja, 15% do IAS / nº
de dias úteis do mês * nº de dias de formação frequentados.
Em situação de inexistência de transporte coletivo compatível com o horário de formação, os
formandos poderão viajar em viatura própria, apresentando a figura de boletim itinerário ou
documento equivalente, sendo o valor máximo ao quilómetro de 0,36€ (conforme lei em vigor), por
forma a comprovar a deslocação e a poderem ser ressarcidos das despesas de deslocação. Não
obstante, o valor resultante do produto entre o valor ao quilómetro (0,36€) e o número de Km total
efetuado nas viagens (ida/volta da formação), o valor máximo mensal financiado ao abrigo da alínea
g) do nº 1 do artigo 13º da Portaria 60ª/2015 de 2 de março, consiste em 15% do IAS ajustado ao nº
de dias úteis do mês e o número de dias de formação frequentados pelos formandos. Assim, o valor a
financiar mensalmente por formando corresponde ao menor valor entre o que resultar de 0,36€ * nº
de Km e o 15% do IAS / nº de dias úteis do mês * nº de dias de formação frequentados.

Execução Financeira
Subrúbrica 1.7 Subsídio de Alojamento
Verificar se, em sede de candidatura, existe montante aprovado nesta subrúbrica.
Atentar ao exposto na alínea L) do nº 1, do artigo 13º da Portaria 6O-A/2015 de 2 de março , na sua
atual redação.

Subrúbrica
1.7 – Subsídio de
Alojamento

Fórmula de cálculo
Até ao limite mensal de 30% do IAS, quando
a localidade onde decorre a formação distar
5OKm ou mais da residência do formando ou
quando não exista transporte coletivo
compatível com o horário da formação,
podendo ainda ser pagas as viagens em
transporte coletivo no início e no fim de cada
período de formação
(alínea L, do artigo 13º da Portaria 60-A/2015
de 2 de março, na sua atual redação)

Elementos a remeter
Declaração emitida pela Junta de
Freguesia que atesta a morada e distância
para o local da formação e inexistência de
transporte coletivo compatível com
horário da formação;
-

- Documento de despesa relativo ao
alojamento (recibo de arrendamento);
- Comprovativo de IBAN (em como o
formando é titular da conta para a qual foi
pago o subsídio de transporte);
- Documento de quitação, (exemplo:
comprovativo de transferência bancária
em modo "Efetuado" (Não são aceites
transferências bancárias em modo
"registado". A transferência bancária deve
indicar o NIB/IBAN, valor transferido,
nome formando e data em que foi
efetuada);
- Evidência da assiduidade do formando;
- Mapa de processamento da atribuição do
subsídio.

Execução Financeira
Subrúbrica 1.8 Outros Encargos
Atentar ao exposto nas alíneas j) e K) do nºs 1, do artigo 13º da Portaria 6O-A/2015 de 2 de março , na
sua atual redação.

Verificar se, em sede de candidatura, existe montante aprovado nesta subrúbrica.

Subrúbrica
1 . 8 - Outros encargos
(Encargos com seguros)

Fórmula de cálculo

Elementos a remeter

O valor da fatura/apólice do seguro
deve ser sempre ajustado ao número de
meses de reporte do reembolso

- Apólice do contrato/fatura (onde conste

o valor, período de vigência do seguro,
nome do curso, nomes dos formandos
assegurados)
- Documento de quitação.

________________________

________________________________

_______________________________________

1.8 -Outros encargos (Encargos
com acolhimento - despesas
com filhos menores, filhos
com deficiência e adultos
dependentes a cargo dos
formandos)

Até 50% do IAS (despesas com filhos
menores, filhos com deficiência e
adultos dependentes a cargo dos
formandos). Alínea j) do artigo 13º da
Portaria 60-A/2015, na sua atual
redação.

- Documento de despesa relativo ao

acolhimento (recibo de despesa);

- Documento que evidencie que existe uma
relação de parentesco entre os menores e
formandos; no caso de adultos a cargo,
tem que ser remetida evidência de
dependência (documento emitido pela
junta de freguesia e/ou segurança social);
- Comprovativo de IBAN (em como o
formando é titular da conta para a qual foi
pago);
- Documento de quitação (exemplo:
comprovativo de transferência bancária em
modo "Efetuado" (Não são aceites
transferências bancárias em modo
"registado". A transferência bancária deve
indicar o NIB/IBAN, valor transferido, nome
formando e data em que foi efetuada);
- Evidência da assiduidade do formando;
- Mapa de processamento da atribuição do
subsidio.

Execução Financeira
Subrúbrica 2.1.1 Formadores Internos de nível 1 a 4
Verificar se, em sede de candidatura, existe montante aprovado nesta subrúbrica.
De acordo com o n.º 1 do artigo 14.º da Portaria 60-A/2015, na sua atual redação e de acordo com
a Metodologia de aplicação de custos simplificados aprovada e anexa ao Aviso POCH-70-2019-13
Nesta subrúbrica apenas devem ser imputadas horas referentes a monitoragem de formadores
(horas de formação em sala + horas formação em contexto de trabalho).
Não devem ser imputadas horas de AA, PRA e Mediação, nem despesas de deslocação.

Subrúbrica

Fórmula de
cálculo

Limite máximo
de imputação

2.1.1 – Formadores
Internos de nível 1 a 4

Rbm x m)/(48 (semanas) x n)

Disponibiliza-se, em
anexo,
o
mapa
custo/hora que deve
ser utilizado para
apurar o montante a
imputar por mês, nos
formadores internos.

Alerta-se que o vencimento
a considerar no RBM é
aquele que o formador
auferiu naquele mês, bem
como o subsídio de almoço
aquele que foi auferido no
mês em análise (conforme
constante no recibo de
vencimento);

Elementos a remeter
- Contrato de trabalho;
- Recibo de vencimento;

Adicionalmente, será de
atentar ao numero de horas
semanais a considerar na
fórmula (40 horas no setor
privado, se aplicável);

- Documento de quitação
(exemplo: comprovativo de
transferência bancária em
modo "Efetuado" (Não são
aceites
transferências
bancárias
em
modo
"registado". A transferência
bancária deve indicar o
NIB/IBAN, valor transferido,
nome formando e data em que
foi efetuada);

N.º 1 do artigo 14.º da
Portaria 60-A/2015, na sua
atual redação.

- Cópia do certificado de
competências
Pedagógicas,
quando aplicável;
- Registo mensal de horas de
formação;
- Mapa do apuramento do
custo/hora.

Execução Financeira
Subrúbrica 2.1.3 formadores Externos de nível 1 a 4
Verificar se, em sede de candidatura, existe montante aprovado nesta subrúbrica.
De acordo com o n.º 2 do artigo 14.º da Portaria 60-A/2015, na sua atual redação e de acordo com
a Metodologia de aplicação de custos simplificados aprovada e anexa ao Aviso POCH-70-2019-13
Nesta subrúbrica apenas devem ser imputadas horas referentes a monitoragem de formadores
(horas de formação em sala + horas formação em contexto de trabalho).
Não devem ser imputadas horas de AA, PRA e Mediação, nem despesas de deslocação.

Subrúbrica
2.1.3 –
Formadores
Externos 1 a 4

Fórmula de
cálculo

Limite máximo
de imputação

Elementos a remeter

Horas de monitoragem
(horas de formação em sala
+ horas PCT) máximo de
20€*23%IVA
(quando
aplicável, ou seja, quando
inscrito em contrato e em
recibo).

Teto máximo de 20€
valor/hora
monitoragem
(acresce o IVA, caso o
mesmo esteja contemplado
no
contrato
e
no
documento de despesa).

- Contrato de prestação de
serviços reduzido a escrito
(onde também deve constar
entre outros elementos, nome
do curso/unidades, o valor hora
e o total de horas;

N.º 2 do artigo 14.º da
Portaria 60-A/2015, na sua
atual redação.

- Cópia do certificado de
competências
Pedagógicas,
quando aplicável;
- Recibo verde/ ato isolado;
- Documento de quitação
(exemplo: comprovativo de
transferência
bancária
em
modo "Efetuado" (Não são
aceites transferências bancárias
em modo "registado". A
transferência bancária deve
indicar o NIB/IBAN, valor
transferido, nome formando e
data em que foi efetuada);
- Registo mensal de horas de
formação (Ficha de reporte ou
equivalente);
- Acumulação de funções
(quando aplicável – exemplo:
autorização da DGAE no caso do
MEdu).

Execução Financeira
Subrúbrica 3. Encargos com outro pessoal afeto à operação – Mediadores Internos
Verificar se, em sede de candidatura, existe montante aprovado nesta subrúbrica.
Nesta subrúbrica apenas devem ser imputadas horas referentes a “Aprender com autonomia”;
“Área de portfólio reflexivo de aprendizagens” e de mediação.
Não devem ser imputadas despesas de deslocação.

Rúbrica
Rubrica 3
(no caso de serem
mediadores
internos)

Fórmula de cálculo
(Rbm x m)/(48 (semanas) x n)
Atenção que o vencimento é
aquele que o mediador auferiu
naquele mês, bem como o
subsídio de almoço aquele que
foi auferido no mês em análise
(conforme constante no recibo
de vencimento);
artigo 15.º da Portaria 60A/2015, na sua atual redação.
Limite máximo de RBM 1373,13€
(Não poderá ser superior ao
índice 151 da Carreira Docente),
ao qual acresce os encargos
obrigatórios da entidade patronal
decorrentes da lei e dos
instrumentos de regulamentação
coletiva de trabalho e de outras
prestações regulares e periódicas
documentalmente comprováveis
e refletidas na contabilidade da
entidade patronal que integrem a
remuneração (consultar resposta
à questão 10 das FAQ associadas
ao AAC)

Limite máximo de
imputação
Disponibiliza-se em anexo
ficha de reporte que pode
utilizar para apurar
o
montante a imputar por
mês. Na ficha de reporte
deve colocar os dias
trabalhados no mês, o nº de
horas trabalhadas por dia no
no mês, e as tarefas
desenvolvidas no mês (no
âmbito da Operação).

Elementos a
remeter
- Contrato de trabalho;
- Recibo de vencimento;
-Documento de quitação
(exemplo: comprovativo
de transferência bancária
em modo "Efetuado" (Não
são aceites transferências
bancárias
em
modo
"registado".
A
transferência
bancária
deve indicar o NIB/IBAN,
valor transferido, nome
formando e data em que
foi efetuada);
- Ficha de reporte mensal
de horas de trabalho
afetas ao projeto, com o
apuramento dos cálculos
(enviamos em anexo Ficha
de reporte que pode
utilizar).

Execução Financeira
Subrúbrica 3. Encargos com outro pessoal afeto à operação – Mediadores Externos
Verificar se, em sede de candidatura, existe montante aprovado nesta subrúbrica.
Nesta subrúbrica apenas devem ser imputadas horas referentes a “Aprender com autonomia”;
“Área de portfólio reflexivo de aprendizagens” e de mediação
Não devem ser imputadas despesas de deslocação.

Rúbrica

Fórmula de
cálculo

Limite máximo
de imputação

Elementos a remeter

Rubrica 3
(no caso de serem
mediadores externos)

Nº de horas trabalhadas por
mês no âmbito da Operação
x valor hora (poderá incluir
o IVA, caso o mesmo esteja
contemplado no contrato e
no documento de despesa).

Disponibiliza-se em anexo
ficha de reporte que pode
utilizar para apurar
o
montante a imputar por
mês. Na ficha de reporte
deve colocar os dias
trabalhados no mês, o nº
de horas trabalhadas por
dia no mês, e as tarefas
desenvolvidas no mês (no
âmbito da Operação).

- Contrato de prestação de
serviços reduzido a escrito
(onde também deve constar
entre outros elementos, nome
do curso/unidades, o valor
hora e o total de horas;

Limite máximo a imputar
até 1373,13€ (Não poderá
ser superior ao índice 151 da
Carreira Docente) e pode
acrescer o IVA (caso o
mesmo esteja contemplado
no contrato e no documento
de despesa)

- Limite máximo a imputar
1373,13€ (Não poderá ser
superior ao índice 151 da
Carreira Docente). Pode
acrescer o IVA (caso o
mesmo
esteja
contemplado no contrato
e no documento de
despesa)

-Recibo verde/ato isolado;
-Documento
de
quitação
(exemplo: comprovativo de
transferência bancária em
modo "Efetuado" (Não são
aceites
transferências
bancárias
em
modo
"registado". A transferência
bancária deve indicar o
NIB/IBAN, valor transferido,
nome formando e data em
que foi efetuada);
- Ficha de reporte do mediador
com as horas mensais
executadas.

Execução Financeira
Rúbrica 12. OCS - Taxa Fixa

Rúbrica
12. OCS - Taxa Fixa

Fórmula de cálculo
Valor (R2 formadores + R3
Mediadores)*40%

Limite máximo de
imputação

Elementos a remeter

No reembolso, reembolso
intermédio e pedido de saldo,
deve ser imputado 40% do
montante imputado com os
custos diretos elegíveis com
pessoal
(formadores
e
Mediadores). Não deve ser
imputado, nem acima, nem
abaixo dos 40%).

Não se aplica, uma vez que,
atendendo à metodologia de
custos aplicada, não será alvo de
amostragem.
Deve ser inserida uma linha de
despesa no template de despesa,
indicando a própria Entidade
como fornecedor (não sendo
necessário anexar qualquer
documento da despesa).

Execução Financeira
Módulo dos contratos
O separador “módulo dos Contratos”, imediatamente anterior ao separador das Despesas, é de preenchimento
obrigatório e nele devem ser listados todos os contratos de prestação de serviços realizados, relativamente
aos quais seja imputada despesa no Pedido de Reembolso, Pedido de Reembolso Intermédio e Pedido de saldo
(ex: seguros; empresas de fornecimento de refeições e de transportes; contratos de prestação de serviços
formadores/mediadores). Ou seja, não deve ser imputada despesa em que esteja subjacente a contração de
prestação de serviços, sem que esses contratos estejam listados no template do módulo dos contratos.
O preenchimento deste módulo deve ser efetuado através de template e a sua importação no Balcão2020
deve ser anterior à importação do template de despesa – uma vez que, no módulo dos contratos, a numeração
atribuida pelo Balcão2020 a cada contrato listado, deve ser utilizada para o preenchimento da coluna “N.º de
contrato” do template de despesa.
As colunas B e D desse template de contratação pública só devem ser preenchidas caso as colunas A e C sejam
preenchidas com a opção “Outros”. Em anexo disponibiliza-se PowerPoint com instruções de como pode
preencher este template.
NOTA: A imputação de despesa em que esteja subjacente a contratação de prestação de serviços, sem que
esses contratos estejam listados no template do “Módulo dos contratos”, implica a anulação do pedido de
pagamento.

Relembra-se que a atividade financiada no enquadramento desta metodologia não se configura como passível de ser
totalmente subcontratada, não sendo possível nas modalidades de custos simplificados, operações que sejam
executadas exclusivamente através da adjudicação pública de obras, bens ou serviços, conforme estabelecido no n.º 4 do
artigo 67.º do Regulamento (UE) N.º 1303/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, na
sua atual redação.
Deste modo, as entidades beneficiárias não poderão subcontratar outras entidades para o desenvolvimento integral das
ações aprovadas, em que prescindam do controlo da operação, recorrendo ao modelo de custos simplificados aplicado.

Verificação dos Resultados
contratualizados
No ponto 16 do AAC nº POCH-70-2019-13, é referida a metodologia de cálculo dos indicadores:

Nota: Apenas devem ser considerados para a metodologia de cálculo dos indicadores, os “formandos
elegíveis”. Caso a Entidade tenha, ao longo da Operação, formandos considerados “não elegíveis”, os
mesmos não devem ser considerados para o cálculo dos indicadores.
Para o indicador de resultado “empregabilidade ou prosseguiram estudos nos seis meses seguintes à
conclusão dos cursos”, não devem ser contabilizados os formandos que, à data de início do curso, já se
encontrem na situação de “empregados.
A aferição do tempo próprio dos EFAS, é efetuada nos 6 meses seguintes após a data de fim do curso.

Execução Física
Verificação administrativa da Execução Física
Na seleção dos formandos, a Entidade pode ter em consideração o disposto no Aviso de Abertura referente aos
“Beneficiários”, e na Portaria nº 283/2011 de 24 de outubro (segunda alteração à Portaria 230/2008 de 07
março). Deve a Entidade atentar para o cumprimento dos requisitos de acesso dos formandos.

Amostra aleatória de
formandos

Quesitos a verificar

Documentos a remeter

Em cada Reembolso Intermédio e no
Pedido de Saldo, será elaborada uma
amostra de 5 formandos (amostra
aleatória).

- Idade;
- Nacionalidade;
- Habilitações à entrada do curso EFA;
- Frequência/conclusão.

- Ficha de inscrição devidamente
assinada, onde deve constar entre outros
elementos, idade e nacionalidade;
- Cópia do certificado de habilitações do
formando à entrada no curso EFA;
- Mapa de assiduidade do formando. Caso
o formando seja “desistente”, evidência
da desistência. Caso o formando já tenha
concluído o curso, deve ser remetido
cópia do certificado de conclusão.

Algumas notas:
Em cada Pedido de Pagamento: Reembolso, Reembolso Intermédio e Saldo, são verificadas amostras
aleatórias de:
• despesa (até 30 documentos);
• contratação pública - todos as despesas da amostra passíveis de verificação de contratação pública.
Ao longo da Operação e até ao seu encerramento, deve ser verificada uma amostra de 30
procedimentos de contratação pública. Todos os procedimentos de contratação pública acima dos
limiares são de verificação obrigatória, conforme Norma 2 AD&C, não sendo contabilizados para a
amostra de 30 procedimentos ).
Por fim, importa recordar o disposto nos artigos 8.º e 9.º da Portaria 60-A/2015, de 2 de março na sua
atual redação, quanto à constituição e organização dos processos técnico e contabilístico da operação,
respetivamente.

