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PROGRAMA CIDADANIA ATIVA – MANUAL DO PROMOTOR 

ANEXO 1: PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 

É importante analisar detalhadamente o Regulamento e Avisos, bem como o Manual do Promotor, antes 

de dar início ao pré-registo da candidatura. 

Importa recordar que: 

1. Uma vez pré-registada uma candidatura, apenas poderá ser feita alteração à designação do projeto; 

2. Uma vez submetida uma candidatura, um Promotor ou parceiro não poderá apresentar mais 

candidaturas nesse Domínio de Atuação nesse ano. 

 

 

PRÉ-REGISTO 

A realização do pré-registo é feito através do link http://myfile.cidadaniaativa.gulbenkian.pt/Inscricao.aspx, 

disponível no site do Programa no separador “Concursos”. Para a sua formalização será necessário preencher 

os campos abaixo indicados. 

 

 

http://myfile.cidadaniaativa.gulbenkian.pt/Inscricao.aspx
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Relativamente à Entidade Promotora, deverá ser introduzido o nome da entidade que se candidata, não 

utilizando abreviaturas; o respetivo Número de Identificação de Pessoa Coletiva; o nome da pessoa de 

contacto associada à candidatura (não terá de ser obrigatoriamente o coordenador do projeto); e o endereço 

eletrónico dessa pessoa de contacto. 

No que diz respeito ao projeto, deverá ser indicada a designação do projeto, isto é, a identificação clara e 

sintética (‘nome’) do projeto com que se candidata, devendo esta designação ser curta e elucidativa acerca 

da natureza do projeto; o Domínio de Atuação a que a candidatura respeita, sendo escolhido aquele em que 

o projeto melhor se enquadra; a tipologia de projeto (“Pequenos Projetos”, entre 10.000 e 27.500 euros; ou 

“Grandes Projetos”, acima de 27.500 e até 138.500 euros e com parceria obrigatória). 

Para submeter o pré-registo é necessário carregar no botão “SUBMETER”, disponível no fim da página. 

Importa frisar uma vez mais que à exceção da designação do projeto, a restante informação introduzida 

não poderá mais ser alterada depois da submissão do pré-registo. Uma vez submetido o pré-registo, irá ser 

enviado um e-mail para o endereço indicado para que se possa proceder à confirmação de registo. 

CONFIRMAÇÃO DE REGISTO 

Na sequência do pré-registo, será atribuído um número de processo (que não se altera) que será necessário 

utilizar para futuros acessos. No processo de confirmação de registo, é necessário definir a password. O 

Promotor deverá pois apontar o número de processo e a password que escolher, para futuramente poder 

aceder aos dados da candidatura. 
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A figura acima apresenta o interface de confirmação de registo. O Promotor deverá introduzir uma password, 

que dará acesso ao “MyFile” (a área pessoal) de cada candidatura, no servidor da FCG; e introduzir 

novamente a password referida no número anterior, de forma a fazer a respetiva confirmação. 

Posteriormente, é possível proceder à alteração da password. 

Para confirmar o registo da candidatura é necessário carregar no botão “CONFIRMAR”. Após estes passos, 

poderá fazer o login. 

LOGIN NO MYFILE 

 

 

Para fazer login, deverá ser digitado o número de processo atribuído na confirmação do registo e introduzida 

a password definida anteriormente. Introduzida esta informação, poderá entrar no espaço “MyFile” 

carregando no botão “ENTRAR”. 
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ÁREA PESSOAL – MYFILE 

 

 

Esta página surge no seguimento do login feito anteriormente. Tem como objetivo dar a conhecer o estado 

da candidatura, o número de processo associado, os dados sobre o projeto anteriormente preenchidos, o 

acesso ao preenchimento do formulário, o espaço onde será possível fazer o upload dos documentos 

requisitados, e o acesso a um conjunto de funcionalidades como a caixa de mensagens onde serão feitas 

todas as comunicações com a UGP, bem como a alteração da password anteriormente inserida. 

No campo definido como “Estado de candidatura” poderão existir diversos estados de candidaturas, que 

serão transmitidos automaticamente pelo sistema, de acordo com a fase em que a candidatura se apresenta. 

Será possível ao Promotor acompanhar o tratamento da sua candidatura pela consulta desta informação. 

Alguns dos possíveis estados são: 

a) Candidatura por submeter; 

b) Aguarda validação; 

c) Candidatura inválida – concluída; 

d) Candidatura considerada válida – aguarda admissão. 

etc. 

Os campos seguintes apresentam informação introduzida no pré-registo. O campo relativo à designação do 

projeto apesar de poder ser alterado, nesta fase não é editável. No preenchimento do formulário de 

candidatura será possível editar a designação do projeto e realizar a sua alteração. Os restantes campo são 

também meramente informativos e identificativos da candidatura. 

Seguidamente encontra-se o link para acesso ao formulário de candidatura (deverá carregar no “Preencher 

Formulário”). Abaixo é apresentado o interface de preenchimento do formulário de candidatura. Se o 

formulário de candidatura estiver já preenchido de forma válida, tal será indicado nesta área, a verde. 
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Na área “Documentos” será possível verificar quais os documentos a submeter e já submetidos, e 

identificados quais os obrigatórios e os facultativos, necessários para finalizar a candidatura. O símbolo 

amarelo é a indicação de que o documento é um documento obrigatório à candidatura. Ao lado existe um 

ícone azul em que poderá obter informação adicional (colocando o cursor do rato sobre o mesmo). Do lado 

direito existe a funcionalidade de escolher o arquivo a carregar, correspondente a cada anexo indicado. O 

upload deverá ser feito em dois passos: (a) carregar na opção “Escolher arquivo”; e (b) carregar na seta verde 

para confirmar o upload. Após o upload ser concluído com sucesso será indicada a data e hora em que a 

operação foi realizada. Os ficheiros não poderão ter mais de 2Mb, sendo obrigatoriamente inseridos num 

dos seguintes formatos: pdf, jpg, jpeg, xls, xlsx. 

PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 

A apresentação de candidaturas através do MyFile processa-se por preenchimento sequencial de oito 

secções: Designação, Promotor, Parceria, Coordenador, Relevância, Caracterização, Orçamento e Calendário. 

O formulário de candidatura inclui campos que são de preenchimento obrigatório (assinalados com o símbolo 

*). Por esta razão, só poderá submeter a candidatura quando todos estes campos forem devidamente 

preenchidos. No caso de haver algum campo por preencher, o sistema não permitirá a submissão da 

candidatura e emitirá mensagens de erros /alertas, sinalizando anomalias no preenchimento. 

Na sequência do preenchimento e consequente validação da informação inscrita na totalidade das secções, 

e após a confirmação por parte do Beneficiário sobre todos os dados que forneceu, é possível finalizar a 

submissão do formulário. 

Após a submissão do formulário, o Sistema procede automaticamente ao envio eletrónico da informação 

relativa ao mesmo para a Unidade de Gestão do Programa. Em simultâneo, será disponibilizado ao Promotor, 

através do MyFile no separador “Documentos”, o formulário de candidatura, em formato pdf, estruturado 

de acordo com o modelo disponibilizado pelo sistema de informação e em consonância com a informação 

apresentada.  

Será ainda disponibilizado o termo de responsabilidade que terá de ser impresso e remetido por carta 

registada, devidamente assinado (nº 2 do artº 13º do Regulamento). 

SECÇÕES 1. E 2. DESIGNAÇÃO DO PROJETO E IDENTIFICAÇÃO DO PROMOTOR DO PROJETO 

O formulário de candidatura considera-se preenchido quando a informação obrigatória solicitada em cada 

uma das suas secções estiver preenchida e validada, sendo que cada secção se encontra enunciada no menu 

identificado na parte esquerda do formulário de candidatura. De modo a facilitar o preenchimento da 

candidatura, poderá percorrer todas as secções através da referida lista, carregando nos botões 

correspondentes às secções pretendidas para seguir diretamente para as mesmas. 

No canto inferior esquerdo do ecrã estão disponíveis os botões “Gravar”, “Validar” e “Voltar”, que estão 

disponíveis para ser utilizados em qualquer momento.  

É aconselhável que à medida que se preencha o formulário se vá gravando as secções já preenchidas, de 

modo a nunca haver informações perdidas ou não gravadas. Esta gravação não corresponde à submissão da 
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informação para análise. Abaixo, o botão “Validar” tem a funcionalidade de, sempre que pretender, proceder 

à validação de todos os campos introduzidos. Por último, o botão “Voltar” permite, sempre que pretender, 

voltar à página inicial do MyFile sem fazer qualquer gravação. 

 

 

 

A secção 1 do formulário de candidatura diz respeito ao código e designação do projeto. Para facilitar a 

identificação da candidatura, constam desta secção o domínio de atuação selecionado e a designação dada 

pelo candidato aquando do pré-registo, assim como o número de projeto atribuído pelo SIPCA. 

Nesta secção o candidato deve confirmar se a designação dada ao projeto no pré-registo se vai manter ou, 

caso queira proceder a alterações, deve alterar para uma designação que melhor se adeque à candidatura 

apresentada. O campo onde consta a designação do projeto está pré-preenchido com a designação dada na 

fase do pré-registo mas está também editável e é passível de ser alterado.  

Na secção seguinte, 2. Identificação do Promotor do Projeto, os campos ou estão preenchidos com a 

informação disponibilizada pelo candidato aquando do pré-registo ou deve ser preenchida da seguinte 

forma: 

2.1. Acrónimo: Sigla ou abreviatura do nome da entidade (campo facultativo); 

2.2. Designação: A designação da entidade está preenchida de acordo com a informação disponibilizada 

pelo candidato no pré-registo e não é passível de alteração; 

2.3. Morada: Deverá introduzir a morada da entidade;  
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2.4. Código Postal: Indicação do código postal da entidade; 

2.5. Localidade: Indicação da Localidade da entidade; 

2.6. NIF/NIPC: O NIF/NIPC está preenchido de acordo com a informação disponibilizada pelo candidato 

no pré-registo e não é passível de alteração; 

2.7. CAE: Classificação Portuguesa de Atividades Económicas. No seguinte link poderá consultar a 

classificação associada à entidade: www.sicae.pt; 

2.8. Telefone: Contacto telefónico da entidade ou da pessoa de contacto; 

2.9. E-mail: A indicação do e-mail encontra-se preenchida de acordo com a informação disponibilizada 

pelo candidato no pré-registo e não é passível de alteração; 

2.10. Pessoa de contato: A indicação da pessoa de contacto encontra-se preenchida de acordo com a 

informação disponibilizada pelo candidato no pré-registo e não é passível de alteração; 

2.11. Função da pessoa de contacto: Deverá introduzir a função desempenhada pela pessoa de contacto 

na entidade Promotora;  

2.12. Experiência da ONG promotora: Neste campo o promotor tem 500 carateres ao seu dispor para 

descrever a experiência da entidade na área do projeto. Deverá indicar quais os projetos que já 

desenvolveu na área a que se candidata, quais os resultados desses projetos, se o projeto que 

apresenta é ou não complementar ou sucedâneo a outro projeto já desenvolvido ou em 

desenvolvimento pela entidade. Deverá ainda indicar o n.º de anos de experiência da entidade na 

área. Caso o candidato considere que o espaço disponível é insuficiente, poderá complementar este 

campo com o upload do perfil/historial da ONG promotora. Esta informação será avaliada pelos 

avaliadores uma vez que a experiência da entidade promotora constitui um dos critérios de 

avaliação. A ponderação associada a este critério de avaliação pode ser consultada no aviso do 

respetivo concurso. 

SECÇÃO 3. PARCERIA 

Relativamente à secção 3. Parceria, pretende-se que o candidato identifique as entidades parceiras e 

descreva o papel a desenvolver por cada uma delas no projeto.  

Esta secção é de preenchimento obrigatório para os Grandes Projetos e para todos os Pequenos Projetos 

cuja execução inclua entidades parceiras.  

Se o projeto que o candidato pretende apresentar se enquadrar num dos dois casos identificados 

anteriormente, então será necessário abrir os campos para inserir a informação necessária, o que é feito 

através do botão , tal como se demonstra na imagem abaixo. 

 

 

http://www.sicae.pt/


 

8 

 

Ao selecionar o botão  , serão automaticamente disponibilizados os campos para preenchimento da 

descrição da parceria e identificação das entidades parceiras.  

 

 

 

No campo 3.1. descrição da Parceria, pretende-se que o candidato descreva como vai funcionar a parceria 

(descrição de como se vão organizar os vários parceiros e de quais os mecanismos de gestão da mesma) e 

qual o papel de cada um dos parceiros no desenvolvimento do projeto. No caso de existirem entidades com 

as quais sejam estabelecidos protocolos de parceria (ver secção 2.6. do Manual do Promotor), deve ser 

também descrito neste campo como vão funcionar, quais os benefícios e compromissos de cada uma destas 

entidades relativamente ao projeto. 

Sendo a parceria um dos pontos a ser classificado pelos avaliadores, o candidato deverá ter especial 

atenção no preenchimento do campo anteriormente identificado e, sempre que possível, indicar a 

complementaridade das ações desenvolvidas pelos vários parceiros, o grau de envolvimento de cada parceiro 

no projeto (recursos humanos, financeiros e em espécie). 

Na campo 3.2. Identificação das entidades parceiras, para o preenchimento dos campos relativos às 

Entidades Parceiras, a introdução dos campos “Acrónimo”, “Designação”, “NIPC”, “Telefone”, “E-mail”, 

“Pessoa de Contato” e “Função”, será similar à explicação feita anteriormente relativamente à informação 

sobre o Promotor, apresentada no pré-registo e nas secções 1 e 2. Nos restantes campos a preencher deverá 

introduzir: 
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 Tipo de Parceiro: deverá ser indicado se a referida entidade parceira é uma ONG (de acordo com o artº 

7.º do Regulamento do Programa), uma entidade pública, uma empresa privada, outra entidade privada 

que não uma empresa ou uma ONG na definição do artº 7.º, ou uma organização intergovernamental. 

 Nacionalidade: deverá introduzir a nacionalidade da entidade parceira (só as opções apresentadas são 

válidas), sendo que este campo não será aplicável no caso de organizações intergovernamentais. 

Se a candidatura tiver mais do que uma entidade parceira, deverá carregar no botão   tantas vezes quantas 

for necessário, tal como referido anteriormente, de forma a ser possível introduzir os dados de todos os 

parceiros. Não será possível introduzir mais do que três entidades parceiras, conforme o n.º4 do Artigo 15.º 

do Regulamento. 

SECÇÃO 4. IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR DO PROJETO 

Na secção 4 do formulário deverá ser preenchida a identificação do Coordenador do Projeto, sendo 

necessário introduzir todos os campos abaixo indicados. 

 

 

 

Assim, deverá ser apresentada a seguinte informação nos respetivos campos: 

4.1. Nome do Coordenador: será a pessoa responsável pelo projeto na fase de execução do projeto (i.e., 

assegurando o cumprimento dos parâmetros propostos em sede de candidatura e acordados no 

contrato de financiamento); 

4.2. Função: indicação da função desempenhada pelo Coordenador do Projeto na entidade Promotora 

ou numa das entidades parceiras (no caso de se pretender contratar “colaborador externo” para o 

cargo de Coordenador do Projeto, isso deve ser indicado neste campo); 
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4.3. Entidade: indicação da entidade a que o Coordenador do Projeto tem o seu vínculo (Promotor ou 

entidade parceira); no caso de ser “colaborador externo”, escrever “não aplicável” neste campo. 

4.4. Telefone: indicação do número de telefone (número direto, se aplicável) do Coordenador do Projeto, 

desejavelmente nas instalações do Promotor. 

4.5. E-mail: recomenda-se que o endereço eletrónico indicado esteja associado ao Promotor, 

demonstrando o vínculo ao mesmo. 

No que diz respeito ao campo 4.6. Curriculum Vitae deverá ser descrito um resumo do Curriculum Vitae do 

Coordenador do Projeto que deverá evidenciar a relevância da experiência do Coordenador para a execução 

do projeto. Este campo corresponde a um dos critérios de avaliação das candidaturas (conforme secção 

6.3. do Manual do Promotor) pelo que a exposição deste resumo deverá ser clara e sucinta, evidenciando 

as características desejadas (recomenda-se pois que não seja um texto genérico retirado de um CV). 

No caso do Coordenador do Projeto não ter vínculo ao Promotor, o CV deverá indicar como será garantido 

esse vínculo no caso de aprovação do projeto, de forma a assegurar a disponibilidade temporal e as condições 

formais e operacionais necessárias ao bom desempenho do projeto. 

SECÇÃO 5. RELEVÂNCIA PARA O PROGRAMA 

Nesta secção, o Promotor demonstrará a relevância do projeto em causa no âmbito do Programa. Na 

primeira questão colocada (campo 5.1. Inserção nos objetivos do Programa) o sistema introduz 

automaticamente a informação prestada no pré-registo, correspondendo à inscrição da candidatura num e 

num só dos quatro Domínios de Atuação. 
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Relativamente ao campo 5.2. Áreas de Apoio, o candidato deverá indicar quais as Áreas de Apoio (entre as 

catorze definidas no Artigo 4º do Regulamento) em que a candidatura em causa se insere. 

Sempre que as atividades a desenvolver no âmbito do projeto em causa sejam 

principalmente/exclusivamente dirigidas a crianças e jovens, o candidato deve responder afirmativamente 

ao campo 5.2.1. De sublinhar que para candidaturas relativas ao domínio de atuação D é obrigatória uma 

resposta afirmativa neste campo, sob pena da candidatura ser considerada não admissível. 

No campo 5.2.2. Outras áreas de apoio, o candidato deve indicar entre as treze áreas de apoio disponíveis a 

que melhor traduz as atividades a desenvolver no âmbito do projeto.  

 

 

Sulinhe-se que: 

 No caso de candidaturas ao domínio de atuação D, a indicação que as atividades a desenvolver são 

dirigidas principalmente/exclusivamente a crianças e jovens é obrigatória; 

 No caso de a candidatura desenvolver atividades que sejam dirigidas principalmente/exclusivamente 

a crianças e jovens, poderá ser indicada outra área de apoio no campo 5.2.2. Outras áreas de apoio; 

 No caso de a candidatura não desenvolver atividades que sejam dirigidas 

principalmente/exclusivamente a crianças e jovens, terá que ser obrigatoriamente indicada outra área 

de apoio no campo 5.2.2. Outras áreas de apoio. 
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No campo 5.3. Resultados a alcançar pelo projeto, o candidato terá que responder a perguntas (na maioria, 

simples respostas sim/não), nas quais se compreenderá se os resultados esperados com a execução do 

projeto contribuem para a consecução das metas quantificadas do Programa. À medida que as respostas 

sejam introduzidas, irá surgir em alguns casos uma pergunta adicional.  

Deverão ainda ser propostos pelo Promotor resultados a alcançar (surgirão para o efeito campos de 

preenchimento livre). Essas propostas de indicadores e metas adicionais serão valorizadas, 

designadamente para efeitos de acompanhamento, ligados preferencialmente às componentes do projeto 

– o Promotor é convidado a propor indicadores deste tipo sempre que considere relevante (sendo que os 

campos relativos aos indicadores do Programa são, de qualquer forma, de preenchimento obrigatório). 

A imagem constante neste Manual, relativa ao campo 5.3. Resultados a alcançar pelo projeto é meramente 

exemplificativa dado que as questões serão específicas para cada um dos domínios de atuação. 

 

 

 

A relevância do projeto para a prossecução dos objetivos do Programa, campo 5.4., é um dos principais 

aspetos a ter em conta na candidatura. Este campo deverá ser preenchido em coerência com todos os 

campos desta secção. Deverá aqui ficar claro o contributo do projeto para os objetivos (designadamente, 

quantificados) do Domínio de Atuação em que se insere e para as áreas-chave do Programa. 

No que diz respeito ao campo 5.5. Contributo do projeto para os objetivos transversais do Programa, o 

candidato deverá explicitar de que forma o projeto contribui para a Boa Governação, Desenvolvimento 

Sustentável e Igualdade de Género (de acordo com o n.º 2 do artº 2º do Regulamento). Todos os projetos 

têm que obrigatoriamente contribuir para estes três objetivos transversais do Programa. 
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No campo 5.6. Abordagem de questões específicas para o Programa, o candidato terá necessariamente que 

abordar pelo menos um destas questões, pelo que é uma questão de resposta obrigatória. Poderá escolher 

uma ou várias das dez questões, sendo igualmente obrigatória a explicação da contribuição do projeto para 

a(s) questão(ões) escolhida(s). 

SECÇÃO 6. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO  

Na secção “Caracterização do Projeto”, o Promotor deverá ter presente o facto de que a informação aqui 

prestada será a mais relevante, aquando da avaliação, para a maioria dos critérios de avaliação usados na 

aferição do mérito de cada candidatura. Importa pois que o Promotor faça uma maturada reflexão acerca 

dos elementos que deverão ser submetidos. Importa ser sucinto na exposição dos elementos solicitados, pois 

existem limites rígidos para a extensão dos textos a submeter. 
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No campo 6.1. Principais grupos-alvo do projeto deverão ser indicados os grupos-alvo a ser contemplados 

pelo projeto. Esta parte deverá ser consistente, naturalmente, com o texto dos campos 6.2, 6.3 e 6.4. Poderão 

ser escolhidos até três grupos-alvo, sendo obrigatória a seleção de pelo menos um. Os dois primeiros campos 

serão preenchidos a partir de uma lista de opções (que inclui variados grupos, como “Imigrantes”, “Crianças”, 

“Pessoas com deficiência”, “Delinquentes juvenis”, “Desempregados”, “Idosos”, “Pessoas com doenças 

raras”, entre muitas outras), sendo a terceira de preenchimento livre (nomeadamente para considerar um 

grupo-alvo que não faça parte da lista anterior). 

Relativamente ao campo 6.2. Caracterização / diagnóstico da situação dos grupos-alvo do projeto, devem ser 

expostos os problemas, associados aos grupos-alvo identificados no campo 6.1., sobre os quais o projeto 

pretende atuar.   
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No que diz respeito ao campo 6.3. Objetivos do Projeto, o candidato deverá indicar sucintamente o intento 

do projeto, tendo em conta a situação de partida que o projeto visa alterar. 

Com o campo 6.4. Descrição do Projeto pretende-se que o candidato descreva as componentes do projeto 

(que vai ter que inserir posteriormente no campo 7.1. Componentes de despesa/ações) e faça a ligação entre 

as componentes e os resultados a atingir pelo projeto (indicados no campo 5.3. Resultados a alcançar pelo 

projeto). Assim, antes de preencher este campo, o candidato deve ter já definidas as componentes que vai 

indicar no campo 7.1. 
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No campo 6.5. Resumo dos objetivos e descrição, em Inglês, o candidato deverá apresentar um sumário dos 

três campos anteriores, sendo que será obrigatoriamente preenchido em Inglês, para efeitos de avaliação 

e, em caso de aprovação da candidatura, subsequente divulgação internacional. O candidato deverá ter 

especial atenção às recomendações indicadas no formulário de candidatura de modo a que o sumário 

contemple todos os pontos aí identificados. 

Quanto ao campo 6.6. Metodologia proposta para a execução do projeto, importa que seja plausível e 

funcional, devendo aqui ser apresentadas medidas, ações e instrumentos adequados e devidamente 

encadeados face ao diagnóstico efetuado e aos objetivos enunciados anteriormente. 
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No que diz respeito ao campo 6.7. Sustentabilidade do projeto, deve ser apresentada a mais-valia produzida 

pelo projeto, quer em termos da capacidade do projeto de gerar ou vir a gerar receitas; a replicabilidade do 

projeto no futuro; e com que meios, e em que condições, será assegurada a continuidade prevista do projeto 

no tempo (se aplicável). 

Relativamente ao campo 6.8. Caraterísticas inovadoras do projeto deverão ser caracterizadas as novas 

soluções/abordagens para as necessidades sociais propostas no âmbito do projeto, realçando o grau de 

inovação do projeto face às práticas normais das ONG em Portugal (se aplicável); deverá ainda ser sublinhada 

a incorporação de soluções e medidas aprendidas no âmbito da cooperação bilateral com os países 

financiadores, decorrentes deste projeto, se aplicável. 
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No que diz respeito ao campo 6.9.Potencial do projeto para a capacitação, devem ser evidenciados os ganhos 

esperados de experiência, capacidade e conhecimento para o Promotor e parceiros decorrente do projeto, 

por exemplo ao nível do conhecimento do setor/grupo-alvo de atuação, aquisição de competências de gestão 

ligadas à implementação de novas práticas, ou competências técnicas decorrentes de ações de formação. 

No campo 6.10. Plano de comunicação associado ao projeto, o candidato deve detalhar as medidas propostas 

de comunicação e sua adequabilidade aos objetivos do projeto, nomeadamente o tipo, dimensão e âmbito 

dessas ações. Sublinhamos que o plano e comunicação aqui descrito deve cumprir o exposto na secção 4.6. 

Informação e Publicidade do Manual do Promotor. 
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Com o campo 6.11. Retorno sobre o investimento (value for money) pretende-se que seja apresentado o 

retorno esperado face aos montantes a investir, designadamente demonstrando a razoabilidade do custo do 

investimento a efetuar face aos resultados previstos e a possíveis alternativas de atuação para resolver os 

problemas detetados. Sublinhamos que o pretendido não é um retorno financeiro mas sim a razoabilidade 

do retorno dos resultados do projeto face ao montante investido. 

No campo 6.12. Mecanismos propostos para supervisão e avaliação do Projeto, o candidato deve apresentar 

uma descrição dos mecanismos e explicitação da forma de como estes contribuirão para assegurar a 

supervisão, e posterior avaliação, por parte do Promotor. 
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Relativamente ao campo 6.13. Articulação (sinergia) com outras atividades do promotor e parceiros, espera-

se que o candidato apresente a forma como o projeto se insere na lógica de atuação da(s) ONG envolvida(s) 

e que ganhos de sinergia podem ser esperados relativamente às atividades normais destas. Deverá ainda 

indicar o n.º médio de projetos desenvolvidos nos últimos três anos que envolvem sinergias com o projeto 

apresentado. 

Em relação ao campo 6.14. Articulação da presente candidatura com as Iniciativas de Cooperação Bilateral 

apresentadas ou a apresentar ao Programa, se aplicável, pretende-se que o candidato indique se já 

apresentou alguma candidatura às Iniciativas de Cooperação Bilateral relacionada com a candidatura que 

está a apresentar. Se for esse o caso o candidato deve indicar o n.º de processo da candidatura e explicar a 

articulação entre ambas as candidaturas. Caso ainda não tenha apresentado qualquer candidatura às 

Iniciativas de Cooperação Bilateral mas pretenda vir a fazê-lo, o candidato deve dar essa indicação e explicar 

também a articulação entre ambas as candidaturas. 

 

 

 

No campo 6.15. Âmbito Geográfico do Projeto poderá ser indicado âmbito nacional (isto é, que o projeto 

abrangerá todo o País); regional (nesse caso, deverão ser selecionadas as NUTS II em que o projeto terá maior 
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relevância); ou local (nesse caso, deverão ser selecionados os municípios em que o projeto terá maior 

impacto). 

SECÇÃO 7. ORÇAMENTO  

É naturalmente muito importante que uma candidatura inclua um orçamento coerente e realista. Este 

orçamento, apresentado na presente secção, deverá estar devidamente articulado com a informação 

apresentada no campo 6.4 do formulário e no calendário apresentado na secção 8 do mesmo, bem como 

do orçamento detalhado apresentado em anexo. Recorda-se que a Unidade de Gestão do Programa irá 

rever os valores apresentados e rejeitar os montantes que não possam ser considerados elegíveis, nos termos 

do Regulamento e dos Avisos, ou que se afigurem incongruentes. Importa sublinhar que a coerência do 

orçamento será aferida componente a componente. 

O campo 7.1 diz respeito ao investimento apresentado como elegível pelo Promotor, ou seja, cujas despesas 

serão da responsabilidade de ONG elegíveis para financiamento, em conformidade com o nº 1 do artº 7º do 

Regulamento, e obedecem às condições de elegibilidade das despesas (artº 34º do Regulamento); o campo 

7.5, por seu lado, corresponde ao investimento total do projeto, ou seja, à totalidade das despesas de 

investimento a efetuar por todos os parceiros do projeto, quer sejam ou não elegíveis para financiamento 

pelo Programa. 

Enquanto que o montante total a indicar no campo 7.1 está limitado regulamentarmente, de acordo com as 

dimensões mínimas e máximas de pequenos e grandes projetos, o montante financeiro a inserir no campo 

7.5 não está sujeito a quaisquer limitações. 
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No campo 7.1. Componentes de despesa deverá ser dada indicação das componentes que constituem o 

projeto. Para o efeito, será possível introduzir tantas linhas, quantas necessárias carregando do símbolo . 

As componentes enunciadas serão as mesmas que as indicadas no campo 6.4 e no calendário. Sublinhamos 

que para um “pequeno projeto” não devem ser introduzidos valores cuja soma do total das despesas 

(assinalada a verde) seja inferior a 10.000 euros ou superior a 27.500 euros. No caso de um “grande projeto”, 

só devem ser introduzidos valores superiores a 27.500 euros, até ao montante máximo de 138.500 euros. 

O campo 7.2. Financiamento, destina-se à indicação de como o projeto vai ser financiado. Assim, na linha 

respeitante à “Comparticipação EEE”, o promotor deve indicar o financiamento que pretende receber por 

ano (com um máximo de 90% de comparticipação face às despesas elegíveis), face aos montantes 

preenchidos no campo 7.1. As restantes linhas devem ser utilizadas para o candidato indicar como vai 

financiar a contrapartida do projeto. Sublinhamos que o voluntariado não pode exceder os 50% do total da 

contrapartida de cada entidade, ou seja 5% do total do orçamento de cada entidade. 

Alertamos que os totais por ano dos campos 7.1. e 7.2. têm que ser iguais para que a aplicação valide o 

formulário de candidatura. 

Os campos 7.3., 7.4. e 7.5. estarão pré-preenchidos com a identificação das entidades que se propõem 

executar o projeto.  

No campo 7.3. IVA – Regime aplicável, o candidato deverá indicar, para cada uma das entidades executoras 

do projeto que sejam passíveis de financiamento, qual o regime de IVA a aplicar. Até à submissão do primeiro 

pedido de pagamento, e desejavelmente junto com o próprio formulário de candidatura, cada uma das 

entidades terá que fazer prova do regime de IVA aqui indicado, através do envio da respetiva certidão ou 

equivalente (ver secção 4.3. do Manual do Promotor).  

No campo 7.4. Método de cálculo dos custos indiretos para cada uma das entidades executoras do projeto 

que sejam passíveis de financiamento, o candidato deverá indicar um dos métodos de cálculo identificados 

no n.º 4 do artº 34º do Regulamento e descritos nas secções 5.2. e 5.3. do Manual do Promotor. Caso a opção 

tomada seja a da taxa forfetária, a entidade tem que obrigatoriamente enviar à UGP todos os documentos 

comprovativos da taxa até à data de assinatura de contrato. 

 

 

 

No campo 7.5. Repartição indicativa do investimento total por entidades pretende-se que para cada entidade 

seja indicado o montante total de investimento no projeto. Os montantes a indicar neste campo 

correspondem ao total que a entidade vai investir, independentemente de este total ser ou não realizado 

por entidades parceiras elegíveis para financiamento. 
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SECÇÃO 8. CALENDÁRIO 

Por último, será apresentado o calendário de realização. Para efeitos de acompanhamento do projeto e sua 

avaliação, importa apresentar um calendário que seja realista e em coerência com a informação 

apresentada no campo 6.4 do formulário e no orçamento da secção anterior. De frisar que este é um 

elemento importante para a avaliação da exequibilidade da metodologia do projeto, avaliada em sede de 

candidatura. 

 

 

 

Será dada indicação da data inicial e final do projeto e de todas as suas componentes. As componentes 

enunciadas serão as mesmas que as indicadas no campo 6.3 e no orçamento. Para efeitos de validação do 

formulário, não poderão ser introduzidas datas finais posteriores a abril de 2016 e as datas finais terão de 

ser posteriores às datas iniciais. 

Exemplos: 

 Exemplo 1 - Projeto para realizar em parceria por 2 entidades ambas financiadas. Valor total do projeto: 

100.000€. Montante afeto ao promotor: 70.000€. Montante afeto ao parceiro: 30.000€. No campo 7.5., 

onde está indicada a designação do promotor deve ser colocado 70.000€ e na designação do parceiro 

deve ser colocado 30.000€. 

 Exemplo 2 - Projeto para realizar em parceria por 2 entidades mas apenas o promotor beneficia de 

financiamento. Valor total do projeto: 200.000€. Valor total elegível do projeto: 138.500€. Montante 

elegível para o promotor: 138.500€. Montante afeto ao parceiro: 61.500€.  

 Exemplo 3 - Projeto para realizar em parceria por 2 entidades ambas financiadas. Valor total do projeto: 

300.000€. → Projeto não elegível 
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