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PROGRAMA CIDADANIA ATIVA – MANUAL DO PROMOTOR 

ANEXO 3: PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE ALTERAÇÃO AO PROJETO 

É importante ler e analisar atentamente este anexo, bem como o Manual do Promotor e Regulamento do 

Programa, antes de apresentar um pedido de alteração ao projeto. Alertamos que existe um número 

máximo de pedidos de alteração ao projeto, em função da tipologia de projeto: 

1. Grandes Projetos – máximo de três pedidos de alteração. 

2. Pequenos Projetos – máximo de dois pedidos de alteração. 

A última alteração ao projeto só é possível quando solicitada até dois meses antes da conclusão do projeto. 

 

 

Quando existir necessidade de reformular o projeto, o Promotor deve solicitar um pedido de alteração ao 

projeto. 

Estes pedidos de alteração ao projeto poderão ser de uma ou várias naturezas simultaneamente:  

 Resultados a atingir pelo projeto; 

 Custos previstos para o projeto; 

 Fontes de financiamento do projeto; 

 Calendarização do projeto; e 

 Outras alterações não especificadas.  

Todo o processo de acesso ao formulário de Alteração do Projeto é igual ao de acesso ao formulário de 

pedido de pagamento. 
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Após aceder ao formulário de alteração do projeto, o Promotor vai aceder a uma página que lhe permite 

visualizar a data de assinatura de contrato e criar um novo pedido através do botão destinado a tal. 
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Ao criar um pedido de alteração ao projeto, o Promotor vai visualizar o formulário de alteração do projeto 

cuja primeira área a aparecer é a de identificação, na qual constam: 

 N.º de Projeto; 

 Designação do Projeto; 

 Designação do Promotor; 

 Data de Contrato. 

O Promotor deverá confirmar que estes dados, que estão inseridos automaticamente pela aplicação e não 

são editáveis, estão todos corretos. Caso se verifique alguma imprecisão deve ser comunicada de imediato à 

UGP. 

 

 

 

Na secção 2. Resultados a atingir, deverão ser introduzidas as alterações que vão ser solicitadas (2.1.) e 

respetivas justificações (2.2.). O Promotor dispõe um espaço de 1000 carateres para justificar os motivos das 

alterações propostas. 

A secção 3. Orçamento é composto por uma primeira parte (3.1. Aprovado) na qual é possível verificar os 

montantes aprovados para o orçamento, para as rubricas que têm limites orçamentais (Custos indiretos, 

Despesas com aquisições de equipamentos e Despesas com adaptação de instalações) e por uma segunda 

parte (3.2. Alterações) em tudo idêntica à primeira, na qual o Promotor deve introduzir as alterações ao 

orçamento e respetivas justificações. 
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Na secção 4. Calendário aprovado e alterações pretendidas é possível visualizar a calendarização aprovada 

para o projeto, inserir as alterações pretendidas e as respetivas justificações. 
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Caso as alterações a realizar não estejam relacionadas com nenhum dos campos acima identificados, o 

Promotor tem ainda a possibilidade de apresentar um pedido de alteração através do preenchimento do 

campo 5. Outras alterações solicitadas: descrições e justificações. 
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À semelhança do que acontece com o pedido de pagamento, quando terminar de preencher o formulário de 

alteração ao projeto, o Promotor deve gravar e validar o mesmo. Caso existam erros, com a validação a 

aplicação contorna a vermelho os mesmos para correção. Depois de corrigidos os erros, o Promotor deverá 

voltar a gravar e validar o formulário de alteração do projeto. Quando já não existirem erros e o Promotor 

considere que o formulário está pronto a ser submetido, deve então submeter o pedido de alteração ao 

projeto. 

Nos casos em que a alteração ao projeto que se pretende realizar não contemple um dos campos do 

formulário de alteração ao projeto, o Promotor deve indicar no campo de justificação de alterações que este 

não é aplicável, caso contrário a aplicação assinala o seu não preenchimento como erro. 

 

Os Promotores são notificados da decisão do Gestor do Programa sobre o pedido de alteração do projeto 

no prazo de 15 dias úteis, contados a partir do momento em que o pedido for validamente submetido. 


