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PROGRAMA CIDADANIA ATIVA – MANUAL DO PROMOTOR 

ANEXO 4: PREENCHIMENTO DO RELATÓRIO DE PROGRESSO 

Os relatórios periódicos de progresso são obrigatórios para a obtenção de apoio para o projeto, e uma 

ferramenta indispensável no seu acompanhamento. É importante analisar detalhadamente o Manual do 

Promotor e o Regulamento do Programa antes de preencher um relatório de progresso. 

Importa recordar que: 

1. Promotores de grandes projetos terão de fazer este reporte trimestralmente, até 30 dias após o final 

de cada trimestre do ano civil. 

2. Promotores de pequenos projetos terão de fazer este reporte uma vez, a meio da execução do projeto. 

 

 

De acordo com o disposto no Regulamento do Programa Cidadania Ativa (n.º1 do Art.º27º), os Promotores 

estão obrigados à apresentação de informação sobre a execução física e financeira dos projetos. Assim, para 

os grandes projetos os Promotores estão obrigados a apresentar relatórios de progresso trimestrais (alínea 

a do artigo anteriormente referido) e para os pequenos projetos estão obrigados a apresentar um relatório 

de progresso intercalar, sensivelmente a meio da execução do projeto (alínea b do artigo anteriormente 

referido). 

Todo o processo de acesso ao formulário de relatório de progresso é igual ao de acesso ao formulário de 

pedido de pagamento e de alteração ao projeto. 

O Promotor tem que aceder ao MyFile, através do seu login e password, selecionar no menu do lado 

esquerdo a opção Formulários e depois então selecionar a opção Relatório de Progresso. 

Após selecionar a opção de Relatório de Progresso deve premir o botão que indica “Novo Relatório”. 
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Na secção 1. Identificação, o Promotor vai poder verificar se os dados introduzidos relativamente ao seu 

projeto estão todos corretos. Mais uma vez, solicitamos que caso se verifique alguma anomalia, esta seja de 

imediato comunicada à UGP. 

A secção 2. Resultados a atingir está subdividida em três campos: 

2.1. Descrição da evolução do projeto - principais realizações desde o último relatório – Neste campo o 

Promotor deverá indicar quais foram os avanços que se verificaram no projeto, em cada uma das 

componentes, desde o relatório de progresso anterior. Caso este seja o 1º relatório de progresso, o 

Promotor deve relatar a evolução do projeto desde o seu início. 

2.2. Trabalhos realizados no âmbito das ações do projeto não-elegíveis a financiamento – Caso com o 

desenvolver do projeto tenham surgido ações ou tarefas que, apesar de não serem passíveis de 

financiamento, o Promotor foi obrigado a realizar para garantir a boa execução do projeto, esses 

trabalhos devem ser aqui descritos, bem como os motivos que levaram à necessidade da sua realização. 

2.3. Resultados quantificados até ao momento – Neste campo o Promotor poderá visualizar as metas 

contratualizadas e deve inserir quais os resultados que já foram atingidos. Alertamos que este campo 

varia em função do domínio de atuação, pelo que os indicadores identificados no modelo abaixo 

poderão não corresponder ao do formulário a preencher. 
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Relativamente ao financiamento, ponto 3 do relatório de progresso, estão disponíveis três tipos de quadros 

para preenchimento do Promotor. 

No quadro 3.1. Despesas elegíveis efetuadas devem ser inseridas as componentes do projeto e respetivas 

despesas efetuadas até à data de submissão do relatório. Alertamos que os montantes a apresentar neste 

quadro não são apenas respeitantes às despesas que já foram apresentadas, aprovadas e pagas pela UGP. 

São essas mais todas as que já foram pagas pelo Promotor mas que ainda não apresentou à UGP. 

Por oposição ao quadro anterior, no quadro 3.2. Despesas elegíveis previstas até ao final do projeto devem 

ser apresentados os montantes que estão previstos despender, no futuro, para garantir a boa execução do 

projeto. Assim, o somatório dos montantes apresentados no quadro 3.1. e 3.2. deve totalizar o montante 

total de investimento elegível do projeto. 

Caso o somatório acima referido não totalize o montante total de investimento elegível contratualizado para 

o projeto ou o contratualizado para cada um dos componentes ou o contratualizado por ano, tal será patente 

no campo 3.3, que apresenta os desvios face aos valores contratados, e que é de preenchimento automático. 

No campo 3.4. Justificação dos desvios de orçamento registados, o Promotor deve justificar todas as 

diferenças face ao contratualizado quer digam respeito ao total, aos valores por componente e/ou por ano. 

Caso não se verifiquem desvios, o Promotor deve indicar que o preenchimento deste campo não é aplicável. 
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Relativamente ao quadro 3.5 Conta do projeto: transferências efetuadas pelo Programa e contrapartida dos 

Promotores, o Promotor deve inserir os montantes respetivos a cada fonte de financiamento da 

contrapartida respeitante aos montantes que já foram transferidos pelo Programa para o Promotor.  

O quadro 3.6. deve indicar, para os montantes constantes do quadro 3.5, os montantes afetos a cada 

entidade. 

Todas as despesas necessárias e realizadas para a boa execução cujo valor seja acima dos 5.000€, têm que 

ter sido precedidas do cumprimento dos procedimentos de contratação pública. Assim, todos os dados 

relativos aos procedimentos desenvolvidos no âmbito da contratação pública devem ser inseridos no quadro 

3.7. Cumprimento das disposições em matéria de contratação. 
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No ponto 4.1. Datas e desvios, relativos aos Marcos de realização, é possível visualizar a calendarização 

contratualizada do projeto e das respetivas componentes e introduzir os desvios verificados face ao 

contratualizado. 

Caso existam diferenças face ao contratualizado, estas devem ser justificadas no ponto 4.2. Justificação dos 

desvios de calendário registados. Caso não se verifiquem diferenças, o Promotor deve indicar que o 

preenchimento deste campo não é aplicável. 

Quadro 3.5 – Exemplo 

Vamos considerar um grande projeto com um custo total de 125.000€, que em 2014 apresentou pedidos 

de pagamento com despesas no total de 30.000€ e em 2015, à data de apresentação do relatório de 

progresso, já tinha apresentado pedidos de pagamento no total de 20.000€. Todos os pedidos de 

pagamento foram considerados elegíveis, pela UGP, na totalidade da despesa apresentada. 

Aquando da assinatura do contrato, o promotor recebeu de adiantamento 30% do financiamento, o que 

corresponde a 33.750€ e teve que garantir uma contrapartida de 3.750€ que corresponde aos 10% do 

adiantamento: (125.000€*0,3)*0,1. Ainda em 2014, face aos pedidos de pagamento apresentados, o 

promotor recebeu do Programa 27.000€ e teve que garantir uma contrapartida de 3.000€. 

Em 2015, com os pedidos de pagamento apresentados até à data de submissão do relatório, o promotor 

recebeu do Programa 18.000€ e a sua contrapartida foi de 2.000€. 

Assim, em 2014 o promotor recebeu do Programa o total de 60.750€ e teve que garantir uma 

contrapartida de 6.750€. Vamos agora supor que a contrapartida foi garantida em partes iguais por 

Voluntariado e por Fundos Próprios, então vamos ter para cada uma destas fontes de financiamento 

3.375€. 

Para o ano de 2015, vamos supor que a contrapartida corresponde a 20% de Voluntariado e 80% de Fundos 

Próprios, então no Voluntariado vamos inscrever 400€ e 1.600€ nos Fundos Próprios. 

O quadro 3.5. ficaria com os valores seguintes: 

 

Podemos assim concluir que, até à data de submissão do relatório, foram transferidos do Programa para 

os Promotores 78.750€ e que os Promotores tiveram que garantir 8.750€. No total de execução, relativa 

às transferências realizadas, o projeto movimentou 87.500€. 
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Relativamente à secção 5. Auto-Avaliação, o Promotor deve apresentar no primeiro campo (5.1. Apreciação 

geral da implementação do projeto) as suas considerações sobre o desempenho das entidades executoras 

do projeto, da equipa que o realizou e impacto na atividade corrente das entidades e nos beneficiários do 

projeto.  

No que diz respeito ao ponto 5.2. Principais dificuldades e medidas tomadas para as ultrapassar (incluindo 

correção de desvios de orçamento e calendário), o Promotor deve indicar as principais dificuldades sentidas 

na realização do projeto, eventuais riscos na execução do mesmo e as medidas tomadas e a tomar para 

minimizar o risco de não execução do projeto. 
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Existe ainda o campo 6. Áreas em que o apoio da UGP seria desejável (se aplicável) para garantir a cabal e 

atempada execução do projeto, no qual o Promotor deve indicar qual o apoio que deseja ter por parte da 

UGP. 
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