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PROGRAMA CIDADANIA ATIVA – MANUAL DO PROMOTOR 

ANEXO 5: PREENCHIMENTO DO RELATÓRIO FINAL 

É importante analisar detalhadamente o Manual do Promotor e o Regulamento do Programa antes de 

preencher o relatório final do projeto. A apresentação do relatório final é obrigatória para a conclusão do 

projeto e para o pagamento ao promotor do saldo final, o último pagamento da comparticipação acordada. 

Importa recordar que: 

1. O relatório é apresentado concomitantemente com o pedido de saldo, com a descrição detalhada das 

atividades e resultados do projeto. 

2. Só a aceitação deste relatório final e do correspondente pedido de pagamento de saldo irão acionar o 

pagamento do saldo final do projeto. 

 

 

De acordo com o n.º1 do Art.º 28º do Regulamento, o Promotor, juntamente com o pedido de saldo, tem 

que apresentar um relatório final sobre a execução do projeto com a descrição detalhada das atividades e 

resultados do projeto. O relatório acima indicado é obrigatoriamente submetido, via MyFile, através do 

formulário disponível para o efeito. 

Para aceder ao formulário, o Promotor deve aceder ao MyFile através do seu login e password e selecionar 

a opção formulários. Entre os formulários disponíveis para seleção, o Promotor deve selecionar “Relatório 

Final” e, em seguida, pressionar o botão “Novo Relatório”. 

O relatório é composto por oito campos: 

 Identificação; 

 Plano Financeiro; 

 Marcos de Realização; 

 Descrição das medidas de publicidade; 

 Alterações face à candidatura aprovada; 

 Ações de acompanhamento e controlo; e 

 Autoavaliação. 
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À semelhança do que acontece com os formulários anteriores, a secção 1 é relativa à identificação do 

Promotor e dos principais dados do projeto. O Promotor deve confirmar se todos os campos estão 

corretamente preenchidos e comunicar à UGP caso detete alguma irregularidade. 

A secção 2. Resultados Alcançados pelo Projeto, está repartido em 3 partes: 

2.1. Descrição das principais realizações no âmbito do Projeto, à data de conclusão do mesmo 

À data de conclusão do mesmo, o Promotor deverá descrever o que foi executado com o projeto e que 

não teria sido possível realizar sem o financiamento concedido. Neste campo o Promotor deve ainda 

indicar quais as oportunidades que surgiram com o projeto, resultantes do financiamento concedido. 

2.2. Descrição das principais realizações no âmbito das ações do Projeto não elegíveis a financiamento 

O Promotor deve indicar e descrever quais os resultados, ações ou tarefas que apesar de não estarem 

previstos no projeto e não terem sido financiados, a execução do projeto e a boa persecução dos seus 

objetivos proporcionou. 

2.3. Resultados quantificados do projeto 

O Promotor deve indicar os quantificar os resultados alcançados para face ao contratualizado se 

calcular o grau de sucesso alcançado. 
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Na secção 3. Plano Financeiro é necessário preencher o quadro 3.1. Componentes de despesa que está pré-

preenchido com os valores contratualizados por ano e por componente. Neste quadro, também por ano e 

por componente, o Promotor deverá preencher os valores de despesa efetivamente realizada no âmbito do 

projeto. 

O campo 3.2 destina-se às justificações dos desvios registados quer por ano quer por componente. Caso não 

existam desvios, o Promotor deve indicar que o preenchimento deste campo não é aplicável. 

No quadro 3.3. o Promotor deverá indicar quais as fontes de financiamento do projeto por ano (fundos 

próprios, voluntariado e/ou outras fontes de financiamento). 

Relativamente ao quadro 3.4. Cumprimento das disposições em matéria de contratação, o seu 

preenchimento é obrigatório para todas as despesas necessárias e realizadas para a boa execução cujo valor 

seja acima dos 5.000€, uma vez que estas 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 neste quadro. 
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Na secção 4. Marcos de realização, o Promotor deverá indicar as datas efetivas de início e fim do projeto e 

de cada uma das suas componentes. No campo 4.1. Justificação dos desvios de calendário registado, o 

Promotor deverá apresentar os motivos que justificam os desvios. Caso não existam desvios, o Promotor 

deverá referir que este campo não é aplicável. 
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No campo 5. Descrição das medidas de publicidade, face ao previsto em sede de candidatura, o Promotor 

deve indicar todos os eventos, ações e materiais desenvolvidos na execução do projeto para divulgação do 

mesmo. O Promotor deverá ainda, antes de submeter o relatório, anexar com a devida referência a que se 

trata, todos os elementos comprovativos da execução das medidas identificadas neste campo. 

O campo 6. Alterações face à candidatura aprovada destina-se à identificação das alterações realizadas no 

projeto face ao contratualizado. Neste campo o Promotor deverá indicar, se aplicável, as alterações ao 

coordenador do projeto ou outros elementos-chave da equipa; os pedidos de alteração solicitados e 

aprovados da candidatura (conteúdo, data de pedido, data de aprovação); os acontecimentos imprevistos 

que motivaram os pedidos de alteração e/ou condicionaram a execução do projeto. 

Relativamente ao quadro 7. Ações de acompanhamento e de controlo deverão ser indicadas as datas de 

todas as visitas de acompanhamento e de auditorias, por parte da UGP ou de outros por indicação da UGP. 

Para cada uma destas ações, o Promotor deverá indicar quais as principais conclusões daí retiradas, 

nomeadamente ao nível da identificação de riscos e outros potenciais problemas relativo ao projeto e as 

medidas que foram tomadas, por exemplo qual o plano de mitigação de risco que foi seguido. 

 

 

 

A secção 8 diz respeito à Autoavaliação e pretende-se que seja também descrito de forma introspetiva o 

impacto do projeto na entidade.  
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No campo 8.1. pretende-se que o Promotor identifique as dificuldades sentidas a nível técnico, financeiro, 

de coordenação de equipa, de gestão da parceria ou outras, e que descreva quais as medidas que foram 

necessárias tomar face às dificuldades encontradas e o que apreendeu com o desenvolvimento do projeto. 

No que diz respeito ao campo 8.2. espera-se que o Promotor indique de que forma o projeto cumpriu com 

os objetivos estabelecidos na candidatura. Se os resultados foram atingidos e se tiveram os efeitos 

esperados. 

O Programa definiu como Objetivos transversais a Boa Governação, o Desenvolvimento Sustentável e a 

Igualdade de Género. Pretende-se com o campo 8.3. que seja indicado, face ao descrito em candidatura, 

como e para quais destes objetivos transversais o projeto contribuiu. 

O campo 8.4. é em tudo semelhante ao campo 8.3. mas para as Temáticas Específicas definidas no Programa 

e selecionadas em sede de candidatura. 

 

 

 

Com o campo 8.5. pretende-se que o Promotor indique, face à candidatura, qual o papel dos parceiros no 

desenvolvimento do projeto. Pretende-se ainda que seja indicado, se for o caso, se a parceria gerou sinergias, 

potenciou o desenvolvimento de outros projetos, na sequência deste ou não. 

O campo 8.6. deve indicar, para o valor total do projeto, os montantes afetos a cada entidade. 

Relativamente ao campo 8.7. pretende-se que seja descrito de que forma o projeto contribuiu para a 

sustentabilidade das entidades no pós-projeto. De que forma as entidades ficam reforçadas com o projeto. 
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Com o desenvolvimento do projeto é natural que alguns aspetos inovadores, não previstos na candidatura, 

tenham sido incorporados nas entidades. No campo 8.8. pretende-se que seja feita essa descrição. 
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Caso um dos objetivos do projeto fosse a capacitação das entidades que o desenvolveram, então no campo 

8.9. deve ser descrito como foram efetivamente capacitadas as entidades como resultado do projeto, face 

ao proposto na candidatura. 

No campo 8.10. o Promotor deve indicar quais foram as formas de avaliação e supervisão implementadas ao 

longo do projeto, indicando se corresponderam ao descrito na candidatura ou se foram mais ou menos 

exigentes face ao previsto. Todas as diferenças face à candidatura devem sempre ser justificadas. 


