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Através das imagens dos ecrãs seguintes, vamos guiá-lo no preenchimento das 
informações. Alguns dos campos devem ser previamente preenchidos para se poder 
ter acesso à totalidade das partes do formulário de candidatura. 
 
 


1. PRIMEIRA ETAPA: Registo do projecto pelo 
beneficiário principal. 
 
Explicações e recomendações gerais: 
 
Para poder ter acesso à aplicação, o beneficiário principal (chefe de fila) deve 
imperativamente registar-se como utilizador principal. É sua responsabilidade registar 
as informações essenciais relativas ao projecto. Através do seu perfil, composto por 
um nome de utilizador e uma palavra-chave, poderá preencher as informações das 
diversas partes do formulário de candidatura, corrigi-lo, anulá-lo e por último validá-lo 
para enviar oficialmente a candidatura ao Secretariado Técnico Conjunto (até ao dia 
30 de abril de 2014 às 12h00, hora de Santander). Os beneficiários do projecto 
disporão de um perfil diferente do utilizado pelo beneficiário principal. O beneficiário 
principal deverá registar um perfil diferente do seu para o conjunto da sua parceria 
para que as diferentes pessoas envolvidas na candidatura do projecto possam ter 
acesso ao formulário de candidatura, mas exclusivamente em modo consulta. Só o 
perfil do beneficiário principal permitirá introduzir os dados, corrigi-los e validá-los. 
Assim, com o respectivo nome de utilizador e correspondente palavra-chave, que lhes 
serão comunicadas pelo beneficiário principal, os parceiros do projecto poderão em 
qualquer momento consultar o formulário de candidatura. 
 
 
Aconselhamos vivamente a cada beneficiário principal a que se registe o mais 
brevemente possível para que inicie a introdução das informações relativas ao projecto 
de forma a evitar eventuais “bugs” ou problemas técnicos de última hora 
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1.1 Registo do perfil de utilizador 
 
Após ter clicado sobre o link que consta no sítio Internet do programa SUDOE, vai ser 
direccionado para a página de acolhimento que figura abaixo 
ou 
Poderá aceder directamente à aplicação através do seguinte endereço: 
https://intranet.interreg-sudoe.eu/registro?idioma=pt 
 


 
 
 
Esta janela permitir-lhe-á registar o seu perfil de utilizador como beneficiário principal 
do projecto. Para isso, deve preencher os campos seguintes:  
 
Utilizador: deve escolher o seu nome de utilizador, por exemplo, o seu nome, o nome 
da sua instituição… 
 
Palavra-chave: palavra-chave que deverá utilizar para aceder ao formulário de 
candidatura do projecto que vai registar.  
 
Importante: cada um destes campos deve ter um mínimo de 6 caracteres 
Como pode constatar, esta aplicação dispõe de uma ligação segura, assim como 
todas as páginas relativas ao formulário de candidatura. As informações serão 
registadas com segurança.  
 
Nome Apelido E-mail (Correio electrónico): É aconselhado que a pessoa 
referenciada seja a pessoa de contacto do projecto que figura na secção 5.3.3 do 
formulário (Coordenador do projecto e pessoa de contacto dos órgãos de gestão).  
 
Língua preferida: deve seleccionar a língua da instituição do beneficiário principal. 
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A reter:  
- Língua de registo: o formulário de candidatura de projecto de referência será aquele 
redigido no idioma do beneficiário principal.  
 
 
Após ter preenchido estas informações, aparecerá a janela seguinte que indica que o 
seu pedido foi registado correctamente e que vai receber um correio electrónico de 
confirmação. 
 


 
 
 
O e-mail (correio electrónico) de confirmação ser-lhe-á enviado pelo endereço 
stcsudoe@interreg-sudoe.eu.  
A partir da recepção deste e-mail, alguns minutos após ter realizado a etapa 
precedente, deverá clicar no link que lhe é indicado nesse e-mail para passar à etapa 
seguinte. 
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Vai ser direccionado directamente para a janela de confirmação do seu registo como 
utilizador. Deve clicar de novo no link que lhe é proposta (ver janela abaixo).  
 


 
 
 
Agora, a segunda etapa de registo pode ser iniciada. 
 


2. Registo da candidatura de projecto 
 
Com o seu nome de utilizador e a sua palavra-chave, vai poder agora registar o seu 
projecto. 
 


 
 







 


6/13 


 
 
 
A janela abaixo permite-lhe registar o seu projecto. Para isso, deverá clicar no botão 
“criar nova candidatura de projecto”  
 


 
 
A partir daqui, aparece uma lista de campos relativos ao projecto: deverá preencher as 
informações gerais relativas ao projecto, a saber: o seu título, acrónimo, prioridade, 
calendário, orçamento e idioma principal de apresentação.  
 
No entanto, certos campos desta fase de registo têm um carácter definitivo, 
nomeadamente a prioridade e os idiomas de apresentação da candidatura. Ou seja, 
nas etapas seguintes será impossível proceder à correcção destes dados 
relativos ao projecto. Aconselha-se que verifique cuidadosamente as informações 
indicadas nestes campos antes de clicar no botão guardar. 
 
Os últimos campos que figuram nesta primeira janela referem-se ao perfil beneficiário 
que deve criar para que os membros da sua parceria possam ter acesso, em modo de 
consulta, ao formulário de candidatura. Cabe-lhe a si escolher o nome de utilizador e a 
palavra-chave. 
 
Quando os campos estiverem totalmente preenchidos, poderá registar o seu projecto. 
Quando seleccionar a opção “guardar”, uma mensagem recordará que certos campos 
são de carácter definitivo: 
 


Depois de introduzir os dados gerais da candidatura de projecto, não poderá alterar 
nem a prioridade, nem os idiomas. Deseja continuar? 


 
Se escolher a opção GUARDAR, esta primeira parte do formulário será registada e 
poderá prosseguir o preenchimento da sua candidatura. 
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É a partir desta primeira janela de registo que poderá dar o acesso à aplicação ao 
conjunto dos beneficiários que constituem a parceria.  
 
 


2.1. Dar acesso, em modo de consulta, aos beneficiários  
 
 
 
 
 


 
 
É partir desta janela que poderá activar um perfil específico para o conjunto dos 
beneficiários da sua parceria. Estes membros terão, por conseguinte, um nome de 
utilizador e uma palavra-chave comum que lhes permitirá consultar o formulário de 
candidatura. 
É da responsabilidade do beneficiário principal proceder a este registo e comunicar ao 
conjunto dos beneficiários da parceria o nome de utilizador e a palavra-chave. Estes 
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parceiros terão acesso directo ao formulário a partir do endereço 
https://intranet.interreg-sudoe.eu.  
 
Poderá, em qualquer altura, modificar a palavra-chave que registou inicialmente. Para 
isso deverá seleccionar a opção «Modificar o perfil dos utilizadores beneficiários» que 
aparecerá assim que tenha registado o seu projecto. 
 
Terá acesso a uma nova janela, na qual poderá modificar a palavra-chave. 
 


 
 


 
 
 
 







 


9/13 


 


2.2. Se se esquecer da palavra-chave…  
 
Uma vez registado, poderá aceder à aplicação informática a partir do seguinte 
endereço: https://intranet.interreg-sudoe.eu. 
 
Deverá clicar em “Esqueci-me da minha palavra-chave” e preencher o seu nome de 
utilizador, o seu e-mail e clicar em “Enviar”. Receberá no seu endereço de correio 
electrónico uma nova palavra-chave atribuída automaticamente pela aplicação. 
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3. SEGUNDA ETAPA: Preenchimento do formulário de 
candidatura 
 
Uma vez seleccionada a opção “GUARDAR”, a primeira fase de registo está 
terminada. Pode desde já começar a preencher o seu formulário de candidatura. 
 


 
 
Um Guia passo a passo para o preenchimento do formulário de candidatura está 
disponível para ajudar no preenchimento do conjunto dos campos do formulário.  
 
 
Importante: De cada vez que mudar de secção, não se esqueça de guardar os 
dados introduzidos no formulário electrónico. Caso não o faça, os dados não 
serão guardados. Para tal, basta clicar no botão “guardar” que se encontra, 
regra geral, no fim da página. 
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Quadro 1: Correspondência entre as diferentes secções da aplicação e o formulário 
parte 1 (formato Word) EM ACTUALIZAÇÃO 
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Quadro 2: Legenda e explicação dos ícones utilizados na aplicação 
 


 


Validação do formulário antes de proceder ao seu 
envio. Esta função tem por objectivo verificar se o 
conjunto dos campos obrigatórios foi preenchido; caso 
contrário, enumera as informações em falta. 


 


Envio telemático do formulário de candidatura ao STC. 
Atenção: uma vez enviado, nenhuma alteração poderá 
ser introduzida. 


* 
Indica que os campos assinalados devem estar, obrigatoriamente, 
preenchidos. A parte do formulário não poderá ser registada se os campos 
assinalados por este asterisco não forem previamente preenchidos. 


** 
Indica que os campos assinalados devem estar, obrigatoriamente, 
preenchidos aquando da validação e do envio do formulário. Se considerar 
que as informações solicitadas não têm incidências na sua candidatura de 
projecto, introduza um símbolo “-” ou escreva “sem incidência”. 


 
Versão em idioma espanhol do 
formulário de candidatura. Clicando neste ícone, acederá 


directamente à versão desejada 
do formulário.  


Nota: só os ícones que 
correspondem às línguas de 
apresentação do projecto que 
seleccionou na parte “dados 
gerais do projecto” é que 
aparecerão. 


 
Versão em idioma francês do 
formulário de candidatura. 


 
Versão em idioma português do 
formulário de candidatura. 


 


Versão em língua inglesa do formulário 
de candidatura. Todavia, a 
denominação dos campos do 
formulário aparecerá em espanhol 


 


Clicando em cada um destes 
ícones, um ficheiro pdf gerar-se-
á automaticamente. Poderá 
desde logo imprimir o formulário 
de candidatura.  


Nota: só os ícones que 
correspondem às línguas de 
apresentação do projecto que 
seleccionou na parte “dados 
gerais do projecto” é que 
aparecerão. 


 
Permite guardar a informação introduzida na parte 
correspondente. 


 
Permite eliminar a informação introduzida na parte 
correspondente. 


 


Permite introduzir e alterar os dados. 
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Permite eliminar as fichas de parceiros, os 
grupos de tarefas, as tarefas, os indicadores e os 
documentos anexados. 


 


Permite trocar a ordem dos beneficiários, dos 
grupos de tarefas e das tarefas.  


 


Permite aceder a uma 
nova janela para introduzir 
as informações relativas a 
um novo beneficiário. 


 


Permite aceder a uma 
nova janela para introduzir 
as informações relativas a 
um novo grupo de tarefas. 


 


Permite aceder a um novo campo de texto 
para acrescentar as acções que compõem os 
grupos de tarefas. 


 


Permite acrescentar um indicador que figure 
na lista de indicadores do programa 
operacional. 


Permite acrescentar os indicadores 
personalizados do projecto. 


 


De acordo com as partes nas quais se 
encontra, permite fazer o download de um 
modelo da declaração de responsável e de 
compromisso, um modelo das cartas de 
compromisso, o ficheiro de justificação do 
orçamento, o modelo para o preenchimento 
do quadro financeiro, etc.  


 


Permite procurar no disco duro do seu 
computador um ficheiro para anexar à 
candidatura. 


 


Permite saber a cada momento o número de 
caracteres que ainda podem ser introduzidos 
no quadro de texto.  


 
 








GUIA DE ACESSO À APLICAÇÃO 


DO PROGRAMA SUDOE
PREENCHIMENTO DO 
PLANO FINANCEIRO 


DO PROJECTO







Esta apresentação PowerPoint explica o método a seguir para o 
preenchimento do plano financeiro do seu projecto. 


É imperativo seguir as 3 etapas na ordem em que são apresentadas, 
de modo a que as informações sejam registadas correctamente, a 
saber: 


1ª estapa: preenchimento do calendário e do cronograma 
2ª etapa: preenchimento da contrapartida nacional e das outras 
fontes de financiamento 
3ª etapa: preenchimento do plano financeiro.







Alguns conselhos antes de começar


Como para qualquer programa informático, poderão ocorrer problemas 
técnicos. 


Esta aplicação informática, desenvolvida “à medida” das necessidades do 
programa, foi sujeita a numerosos testes antes de ser colocada à disposição 
dos diferentes utilizadores. No caso de encontrar alguma dificuldade, não 
hesite em contactar o STC SUDOE. 


Todavia, embora possa utilizar a aplicação informática a partir de qualquer 
navegador, recomendamos o acesso através do Internet Explorer para 
minimizar os riscos de erros. 


Passemos então ao desenvolvimento da matéria… 







No referido documento estão reflectidos os dados económicos necessários 
para a apresentação do orçamento através da aplicação informática. Além 
disso, uma vez introduzidos os dados, permite realizar simulações e verificar 
a cada momento o orçamento por beneficiário, anos, GTs e tipologias de 
despesa.


Para ajudar na elaboração 
do plano financeiro do 
projecto e a proceder à 
introdução dos dados 
financeiros, os 
beneficiários têm à sua 
disposição na própria 
Aplicação Informática 
(Secção Plano Financeiro) 
o ficheiro Excel







1ª etapa: preencher o calendário e o cronograma







No menu à esquerda, encontram-se as diferentes 
secções do formulário. Estão visíveis três partes 
relativas ao plano financeiro: 


Calendário
Fontes de financiamento da contrapartida nacional
Plano financeiro 


Para preencher o plano financeiro, é imperativo 
começar por indicar o calendário do projecto. 







Nesta parte, devem inserir-se as datas de início e conlusão da 
fase de preparação e da fase de execução do projecto. 
Uma vez indicadas as datas, não se esqueça de guardar a 
informação clicando em “guardar”. 







Sob o quadro precedente, encontram-se as opções para introduzir o 
cronograma do projecto. 


Todos os grupos de tarefas do projecto estão aqui listados. Deverá 
introduzir-se a duração da execução de cada uma clicando sobre o lápis 
amarelo. 







Para o grupo de tarefas seleccionado, encontra-se a lista dos 
beneficiários que participarão no desenvolvimento das acções (em 
conformidade com o que tiver sido indicado na parte “grupo de tarefas”. 







Para completar o cronograma, clicar no quadrado “Não” correspondente 
a um determinado ano e acção, de modo a que este apareça marcado 
como “Sim”. 


Quando o estado do quadrado muda, este surge em cor-de-laranja, 
devendo em seguida clicar-se sobre a palavra “Meses” para seleccionar 
os meses de actividade. 


Deverá repetir-se esta acção para todos os beneficiários participando no 
grupo de tarefas e nas acções previstas. 







Tendo seleccionado « meses », aparecerão os 12 meses do ano, dos 
quais deverão ser seleccionados unicamente aqueles durante os quais se 
desenvolverão as acções. 


Não esquecer de gravar as informações uma vez terminada a selecção. 







Uma vez preenchido o cronograma por grupo de tarefas e por parceiro, os anos 
para os quais estejam acções previstas estarão marcados a cor-de-laranja. 


É indispensável que o cronograma esteja conforme com o previsto no resto do 
formulário de candidatura (Grupo de Tarefas, acções e plano financeiro) dado que 
o preenchimento do plano financeiro depende directamente desta fase de 
preenchimento do cronograma. 


Com efeito, em caso de esquecimento de um ano de actividade por parte de um 
dos beneficiários, será impossível, de seguida, preencher as informações que lhe 
respeitem ao nível do plano financeiro. Evidentemente, enquanto o formulário de 
candidatura não for enviado, será possível corrigir qualquer falha. 







Em qualquer momento é possível gerar o ficheiro de impressão do 
cronograma para verificar as informações. Para tal, basta clicar sobre 
“imprimir a versão Calendário” que figura nas opções da secção 
“calendário”. A partir daí um ficheiro Excel é automaticamente gerado. 


Poderá também guardar este ficheiro no disco rígido. 







O ficheiro gerado tem o aspecto seguinte. 







A duração dos grupos de tarefas e do conjunto das 
acções previstas surge a vermelho. 


Atenção! 


Se verificar um erro no calendário ou no cronograma, deverá corrigi-lo a 
partir da aplicação informática e não a partir do ficheiro Excel gerado. Caso 
contrário, as correcções não serão inseridas no formulário de candidatura. 







2ª etapa: preenchimento de “fontes de financiamento 
da contrapartida nacional”







Clicando em “fontes de financiamento da contrapartida nacional”, acede-se 
aos quadros financeiros relativos a este aspecto e à despesa não elegível 
aportada tanto pelos beneficiários do projecto como pelos parceiros 
associados. 


Deve seleccionar-se um beneficiário e preencher as informações que lhe 
digam respeito. 







A indicação da contrapartida nacional deve ser realizada segundo as 
diferentes fontes de financiamento propostas no quadro. 
Adicionalmente, como se indicou antes, devem figurar igualmente neste 
quadro as despesas não subvencionadas, a cargo dos parceiros 
associados, por exemplo, e que serão incluídas no plano financeiro do 
programa (custo total do projecto). 


Após o preenchimento de um quadro por beneficiário (e eventualmente 
parceiro associado), o plano financeiro poderá então ser preenchido. 







3ª etapa: preenchimento do plano financeiro







Uma vez registado o calendário, assim como as 
fontes de financiamento da contrapartida nacional, 
deverá inserir as informações do plano financeiro 
clicando sobre o menu reservado a esse efeito. 







O ficheiro Excel, “justificação”, detalhando o conjunto das 
despesas previstas para a globalidade do partenariado 
deverá ser inserido na parte prevista para esse efeito. 


De seguida, para preencher as informações financeiras de 
cada Grupo de Tarefas, basta seleccionar o GT pretendido 
clicando sobre o lápis amarelo. 







Na janela seguinte, aparecerá um menu onde figura o 
conjunto dos beneficiários do projecto. Seleccionar um 
beneficiário e clicar sobre “guardar”. 







Uma vez escolhido o GT para um beneficiário preciso, deverá preencher-se 
o quadro com as despesas previstas (montante total elegível) por ano e por 
tipo de despesa. 







Não esqueça de guardar as informações clicando no botão “guardar” no 
fundo da página. 







Deverá proceder-se da mesma forma para todos os beneficiários. É 
possível aceder à lista de beneficiários a partir do menu “parceiro”. 







Para ter uma vista de conjunto do plano financeiro, é possível gerar um 
ficheiro Excel clicando em “imprimir a versão PLANO FINANCEIRO”. 







Poderá abrir o ficheiro Excel ou guardá-lo no disco rígido. 


Atenção: qualquer correcção deve ser introduzida via aplicação informática 
e não sobre o ficheiro Excel directamente dado que, nesse caso, as 
modificações não serão registadas. 







Um ficheiro Excel é gerado pela aplicação informática, reunindo os 
diferentes quadros financeiros que compõem o plano financeiro do 
projecto. 
Os diferentes quadros financeiros são distribuídos pelas diferentes folhas. 
De novo, aparecem também as tabelas relativas à contrapartida nacional de 
cada beneficiário (PF7) bem como o recapitulativo das fontes de 
contrapartidas nacionais do projecto (PF8). 







A fim de poder imprimir os quadros, é preferível gravar o ficheiro gerado,  
abrindo depois esse ficheiro Excel e configurando a página para impressão. 


Atenção! 


Lembramos que nenhuma modificação ao plano financeiro deve ser feita no 
ficheiro Excel gerado mas apenas na aplicação informática. 







Principais erros a evitar….







Para verificar que as despesas gerais não ultrapassam os 2,00% do 
orçamento de cada beneficiário, ir à folha PF1 e ver a % indicada que será 
considerada durante a instrução da candidatura. 







Para verificar que os GT transversais não superam 25,00% do orçamento do 
projeto, ir à folha PF2 e somar as % que figuram nos GT’s correspondentes 
(GT1, GTn, GTn-1). 







Incoerência devida a um erro entre os dados preenchidos na rubrica plano 
financeiro e na rubrica contrapartida nacional e outros financiamentos. 
Verificar e corrigir os dados do(s) beneficiário(s) indicado(s) para que 25% do 
montante total elegível corresponda ao montante indicado na rubrica 
contrapartida nacional e outros financiamentos.  


Correção do erro de cálculo automático do plano financeiro 
que aparece quando se clica sobre o botão 







Cálculo a realizar:


A aplicação faz o seguinte cálculo:
Despesa total elegível A – ajuda FEDER B = contrapartida nacional C
Cálculo a realizar para verificar e corrigir:
(Despesa total elegível A*0,25) = contrapartida nacional C


O montante contrapartida nacional C obtido é o montante correto da contrapartida 
nacional que deve ser indicado na rubrica contrapartida nacional e outros 
financiamentos.  


O montante indicado da contrapartida nacional na mensagem de erro é o montante que 
foi preenchido na rubrica contrapartida nacional e outros financiamentos. A 
comparação destes dois dados permite assim verificar o montante da correção a 
realizar. 







Esperamos que estes diapositivos permitam preencher sem 
grande dificuldade o plano financeiro do projecto. 


O STC SUDOE está à disposição para prestar qualquer ajuda 
sobre esta matéria. 






beneficiarios

		

						QUADRO DE AJUDA AO PREENCHIMENTO DO PLANO FINANCEIRO DO PROJECTO NA APLICAÇÃO INFORMÁTICA DO PROGRAMA SUDOE

						AVISO: (Este quadro é uma ajuda ao preenchimento do Plano Finaceiro; recorde-se, no entanto, que o Plano Financeiro se preenche directamente através da Aplicação Informática do Programa)

		Beneficiário principal nº 01 (Chefe de fila)				<nome da instituição 01>																																								<nome da instituição 01>																																								<nome da instituição 01>																																								<nome da instituição 01>																																										<nome da instituição 01>																																		<nome da instituição 01>

		Tipologia de despesa				GT.0: Despesas de Preparação																				GT.1: Coordenação e Gestão																				GT.2																				GT.3																				GT.4																				GT.5																				GT.n-1: Acompanhamento e Avaliação																				GT.n_Publicidade, Informação e Capitalização																						Total Despesa Elegível (€)																																		CONTRAPARTIDA NACIONAL (25% da despesa elegível)

						2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT				2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL		% sobre a despesa elegível														2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL

		01 Estudos/relatórios/Prestação de serviços																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		02 Recursos humanos																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		03 Viajens / alojamento / Manutenção																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		04 Promoção / Difusão																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		05 Reuniões / Conferências / Seminários																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		06 Equipamento																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		07 Infraestruturas de pequena envergadura																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		08 Despesas gerais																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%		0.00%

		09 Despesas de auditoria (validação de despesa)																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		10 Outros (especificar)																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		TOTAL				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%														0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

																								0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

		Beneficiário nº 02				<nome da instituição 02>																																								<nome da instituição 02>																																								<nome da instituição 02>																																								<nome da instituição 02>																																										<nome da instituição 02>																																		<nome da instituição 02>

		Tipologia de despesa				GT.0: Despesas de Preparação																				GT.1: Coordenação e Gestão																				GT.2																				GT.3																				GT.4																				GT.5																				GT.n-1: Acompanhamento e Avaliação																				GT.n_Publicidade, Informação e Capitalização																						Total Despesa Elegível (€)																																		CONTRAPARTIDA NACIONAL (25% da despesa elegível)

						2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT				2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL		% sobre a despesa elegível														2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL

		01 Estudos/relatórios/Prestação de serviços																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		02 Recursos humanos																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		03 Viajens / alojamento / Manutenção																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		04 Promoção / Difusão																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		05 Reuniões / Conferências / Seminários																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		06 Equipamento																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		07 Infraestruturas de pequena envergadura																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		08 Despesas gerais																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%		0.00%

		09 Despesas de auditoria (validação de despesa)																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		10 Outros (especificar)																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		TOTAL				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%														0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

																								0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

		Beneficiário nº 03				<nome da instituição 03>																																								<nome da instituição 03>																																								<nome da instituição 03>																																								<nome da instituição 03>																																										<nome da instituição 03>																																		<nome da instituição 03>

		Tipologia de despesa				GT.0: Despesas de Preparação																				GT.1: Coordenação e Gestão																				GT.2																				GT.3																				GT.4																				GT.5																				GT.n-1: Acompanhamento e Avaliação																				GT.n_Publicidade, Informação e Capitalização																						Total Despesa Elegível (€)																																		CONTRAPARTIDA NACIONAL (25% da despesa elegível)

						2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT				2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL		% sobre a despesa elegível														2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL

		01 Estudos/relatórios/Prestação de serviços																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		02 Recursos humanos																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		03 Viajens / alojamento / Manutenção																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		04 Promoção / Difusão																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		05 Reuniões / Conferências / Seminários																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		06 Equipamento																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		07 Infraestruturas de pequena envergadura																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		08 Despesas gerais																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%		0.00%

		09 Despesas de auditoria (validação de despesa)																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		10 Outros (especificar)																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		TOTAL				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%														0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

																								0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

		Beneficiário nº 04				<nome da instituição 04>																																								<nome da instituição 04>																																								<nome da instituição 04>																																								<nome da instituição 04>																																										<nome da instituição 04>																																		<nome da instituição 04>

		Tipologia de despesa				GT.0: Despesas de Preparação																				GT.1: Coordenação e Gestão																				GT.2																				GT.3																				GT.4																				GT.5																				GT.n-1: Acompanhamento e Avaliação																				GT.n_Publicidade, Informação e Capitalização																						Total Despesa Elegível (€)																																		CONTRAPARTIDA NACIONAL (25% da despesa elegível)

						2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT				2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL		% sobre a despesa elegível														2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL

		01 Estudos/relatórios/Prestação de serviços																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		02 Recursos humanos																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		03 Viajens / alojamento / Manutenção																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		04 Promoção / Difusão																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		05 Reuniões / Conferências / Seminários																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		06 Equipamento																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		07 Infraestruturas de pequena envergadura																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		08 Despesas gerais																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%		0.00%

		09 Despesas de auditoria (validação de despesa)																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		10 Outros (especificar)																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		TOTAL				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%														0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

																								0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

		Beneficiário nº 05				<nome da instituição 05>																																								<nome da instituição 05>																																								<nome da instituição 05>																																								<nome da instituição 05>																																										<nome da instituição 05>																																		<nome da instituição 05>

		Tipologia de despesa				GT.0: Despesas de Preparação																				GT.1: Coordenação e Gestão																				GT.2																				GT.3																				GT.4																				GT.5																				GT.n-1: Acompanhamento e Avaliação																				GT.n_Publicidade, Informação e Capitalização																						Total Despesa Elegível (€)																																		CONTRAPARTIDA NACIONAL (25% da despesa elegível)

						2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT				2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL		% sobre a despesa elegível														2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL

		01 Estudos/relatórios/Prestação de serviços																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		02 Recursos humanos																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		03 Viajens / alojamento / Manutenção																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		04 Promoção / Difusão																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		05 Reuniões / Conferências / Seminários																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		06 Equipamento																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		07 Infraestruturas de pequena envergadura																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		08 Despesas gerais																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%		0.00%

		09 Despesas de auditoria (validação de despesa)																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		10 Outros (especificar)																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		TOTAL				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%														0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

																								0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

		Beneficiário nº 06				<nome da instituição 06>																																								<nome da instituição 06>																																								<nome da instituição 06>																																								<nome da instituição 06>																																										<nome da instituição 06>																																		<nome da instituição 06>

		Tipologia de despesa				GT.0: Despesas de Preparação																				GT.1: Coordenação e Gestão																				GT.2																				GT.3																				GT.4																				GT.5																				GT.n-1: Acompanhamento e Avaliação																				GT.n_Publicidade, Informação e Capitalização																						Total Despesa Elegível (€)																																		CONTRAPARTIDA NACIONAL (25% da despesa elegível)

						2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT				2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL		% sobre a despesa elegível														2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL

		01 Estudos/relatórios/Prestação de serviços																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		02 Recursos humanos																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		03 Viajens / alojamento / Manutenção																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		04 Promoção / Difusão																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		05 Reuniões / Conferências / Seminários																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		06 Equipamento																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		07 Infraestruturas de pequena envergadura																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		08 Despesas gerais																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%		0.00%

		09 Despesas de auditoria (validação de despesa)																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		10 Outros (especificar)																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		TOTAL				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%														0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

																								0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

		Beneficiário nº 07				<nome da instituição 07>																																								<nome da instituição 07>																																								<nome da instituição 07>																																								<nome da instituição 07>																																										<nome da instituição 07>																																		<nome da instituição 07>

		Tipologia de despesa				GT.0: Despesas de Preparação																				GT.1: Coordenação e Gestão																				GT.2																				GT.3																				GT.4																				GT.5																				GT.n-1: Acompanhamento e Avaliação																				GT.n_Publicidade, Informação e Capitalização																						Total Despesa Elegível (€)																																		CONTRAPARTIDA NACIONAL (25% da despesa elegível)

						2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT				2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL		% sobre a despesa elegível														2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL

		01 Estudos/relatórios/Prestação de serviços																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		02 Recursos humanos																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		03 Viajens / alojamento / Manutenção																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		04 Promoção / Difusão																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		05 Reuniões / Conferências / Seminários																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		06 Equipamento																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		07 Infraestruturas de pequena envergadura																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		08 Despesas gerais																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%		0.00%

		09 Despesas de auditoria (validação de despesa)																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		10 Outros (especificar)																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		TOTAL				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%														0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

																								0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

		Beneficiário nº 08				<nome da instituição 08>																																								<nome da instituição 08>																																								<nome da instituição 08>																																								<nome da instituição 08>																																										<nome da instituição 08>																																		<nome da instituição 08>

		Tipologia de despesa				GT.0: Despesas de Preparação																				GT.1: Coordenação e Gestão																				GT.2																				GT.3																				GT.4																				GT.5																				GT.n-1: Acompanhamento e Avaliação																				GT.n_Publicidade, Informação e Capitalização																						Total Despesa Elegível (€)																																		CONTRAPARTIDA NACIONAL (25% da despesa elegível)

						2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT				2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL		% sobre a despesa elegível														2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL

		01 Estudos/relatórios/Prestação de serviços																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		02 Recursos humanos																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		03 Viajens / alojamento / Manutenção																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		04 Promoção / Difusão																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		05 Reuniões / Conferências / Seminários																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		06 Equipamento																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		07 Infraestruturas de pequena envergadura																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		08 Despesas gerais																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%		0.00%

		09 Despesas de auditoria (validação de despesa)																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		10 Outros (especificar)																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		TOTAL				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%														0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

																								0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

		Beneficiário nº 09				<nome da instituição 09>																																								<nome da instituição 09>																																								<nome da instituição 09>																																								<nome da instituição 09>																																										<nome da instituição 09>																																		<nome da instituição 09>

		Tipologia de despesa				GT.0: Despesas de Preparação																				GT.1: Coordenação e Gestão																				GT.2																				GT.3																				GT.4																				GT.5																				GT.n-1: Acompanhamento e Avaliação																				GT.n_Publicidade, Informação e Capitalização																						Total Despesa Elegível (€)																																		CONTRAPARTIDA NACIONAL (25% da despesa elegível)

						2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT				2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL		% sobre a despesa elegível														2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL

		01 Estudos/relatórios/Prestação de serviços																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		02 Recursos humanos																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		03 Viajens / alojamento / Manutenção																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		04 Promoção / Difusão																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		05 Reuniões / Conferências / Seminários																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		06 Equipamento																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		07 Infraestruturas de pequena envergadura																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		08 Despesas gerais																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%		0.00%

		09 Despesas de auditoria (validação de despesa)																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		10 Outros (especificar)																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		TOTAL				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%														0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

																								0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

		Beneficiário nº 10				<nome da instituição 10>																																								<nome da instituição 10>																																								<nome da instituição 10>																																								<nome da instituição 10>																																										<nome da instituição 10>																																		<nome da instituição 10>

		Tipologia de despesa				GT.0: Despesas de Preparação																				GT.1: Coordenação e Gestão																				GT.2																				GT.3																				GT.4																				GT.5																				GT.n-1: Acompanhamento e Avaliação																				GT.n_Publicidade, Informação e Capitalização																						Total Despesa Elegível (€)																																		CONTRAPARTIDA NACIONAL (25% da despesa elegível)

						2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT				2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL		% sobre a despesa elegível														2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL

		01 Estudos/relatórios/Prestação de serviços																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		02 Recursos humanos																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		03 Viajens / alojamento / Manutenção																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		04 Promoção / Difusão																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		05 Reuniões / Conferências / Seminários																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		06 Equipamento																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		07 Infraestruturas de pequena envergadura																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		08 Despesas gerais																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%		0.00%

		09 Despesas de auditoria (validação de despesa)																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		10 Outros (especificar)												0.00										0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		TOTAL				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%														0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

																								0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%



&C&G

&R&12&P de &N



PROJECTO

		

														QUADRO DE AJUDA AO PREENCHIMENTO DO PLANO FINANCEIRO DO PROJECTO NA APLICAÇÃO INFORMÁTICA DO PROGRAMA SUDOE

		Projecto				<ACRÓNIMO DO PROJECTO>																																																												<ACRÓNIMO DO PROJECTO>																																																												<ACRÓNIMO DO PROJECTO>

		Tipologia de despesa				GT.0: Despesas de Preparação																				GT.1: Coordenação e gestão																				GT.2																				GT.3																				GT.4																				GT.5																				GT.n-1: Acompanhamento e avaliação																				GT.n_Publicidade, informação e capitalização																						Total Despesa elegível (€)

						2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT				2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		% sobre a despesa elegível

		01. Estudos/relatórios/Prestação de serviços				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		02. Recursos humanos				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		03. Viajens / alojamento / Manutenção				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		04. Promoção / Difusão				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		05. Reuniões / Conferências / Seminários				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		06. Equipamento				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		07. Infraestruturas de pequena envergadura				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		08. Despesas gerais				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		09. Despesas de auditoria (validação de despesa)				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		10. Outros (especificar)				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		TOTAL				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

																'PLANO FINANCEIRO RESPEITA LIMITE GT 0 (<=25000€)"								0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

																																																																																																																																																																								% de despesa orçamentada nos GT's transversais →																0.00%		0



&C&G

&R&16&P de &N



PF_Global

		

		<ACRÓNIMO DO PROJECTO>

		PLANO FINANCEIRO GLOBAL DO PROJECTO

				DESPESA ELEGÍVEL(€)		AJUDA FEDER (75%) (€)		CONTRAPARTIDA NACIONAL (25%) (€)

		<nome da instituição 01>		0.00		0.00		0.00		PLANO FINANCEIRO NÃO ADMISSÍVEL: A despesa elegível de um beneficiário deve ser pelo menos de 100.000€

		<nome da instituição 02>		0.00		0.00		0.00		PLANO FINANCEIRO NÃO ADMISSÍVEL: A despesa elegível de um beneficiário deve ser pelo menos de 100.000€

		<nome da instituição 03>		0.00		0.00		0.00		PLANO FINANCEIRO NÃO ADMISSÍVEL: A despesa elegível deve ser pelo menos de 100.000€

		<nome da instituição 04>		0.00		0.00		0.00		PLANO FINANCEIRO NÃO ADMISSÍVEL: A despesa elegível deve ser pelo menos de 100.000€

		<nome da instituição 05>		0.00		0.00		0.00		PLANO FINANCEIRO NÃO ADMISSÍVEL: A despesa elegível deve ser pelo menos de 100.000€

		<nome da instituição 06>		0.00		0.00		0.00		PLANO FINANCEIRO NÃO ADMISSÍVEL: A despesa elegível deve ser pelo menos de 100.000€

		<nome da instituição 07>		0.00		0.00		0.00		PLANO FINANCEIRO NÃO ADMISSÍVEL: A despesa elegível deve ser pelo menos de 100.000€

		<nome da instituição 08>		0.00		0.00		0.00		PLANO FINANCEIRO NÃO ADMISSÍVEL: A despesa elegível deve ser pelo menos de 100.000€

		<nome da instituição 09>		0.00		0.00		0.00		PLANO FINANCEIRO NÃO ADMISSÍVEL: A despesa elegível deve ser pelo menos de 100.000€

		<nome da instituição 10>		0.00		0.00		0.00		PLANO FINANCEIRO NÃO ADMISSÍVEL: A despesa elegível deve ser pelo menos de 100.000€

		TOTAL		0.00		0.00		0.00

				VERIFIQUE QUE O MONTANTE DA CÉLULA B19 (TOTAL DESPESA ELEGÍVEL DO PROJECTO)  É, PELO MENOS, DE 300.000€ E NÃO SUPERA 1.000.000€



&L&G
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Guia passo a passo  


para o preenchimento  


do formulário de candidatura 
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1. Instruções gerais 


Uma vez preenchida a parte “Dados gerais do projecto”, poderá aceder ao menu 
principal da aplicação que aparecerá na margem esquerda do ecrã. 


 


 


 
 


 Por baixo do menu da aplicação aparecem as opções ”VALIDAR”·e 
“ENVIAR”. Uma vez preenchido o formulário na sua totalidade, proceder-se-á 
à validação do mesmo. Esta opção tem por objectivo verificar se o conjunto 
dos campos obrigatórios foi preenchido. Caso não o tenham sido, serão 
enumerados os dados que faltam. 


 Se todas as secções do formulário tiverem sido preenchidas e o formulário 
tiver sido validado, procede-se ao envio telemático do mesmo ao STC clicando 
na opção ”ENVIAR”. Uma vez enviado o formulário, não se poderão fazer 
modificações no mesmo.  
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 Os campos assinalados com um * são de preenchimento obrigatório para 
que essa informação possa ser registada e eventualmente utilizada no 
preenchimento automático de outras secções do formulário. Os campos que 
se assinalam com ** são obrigatórios unicamente para a validação e envio 
do formulário, ou seja, mesmo não tendo sido preenchidos permite-se a 
gravação da informação introduzida e a continuação do preenchimento dos 
restantes campos. Assim, se algum dos campos assinalados com um * ou ** 
não puder ser preenchido deve-se introduzir um “-“ que indicará que a 
informação requerida neste campo não é relevante. 


 


 


 No final de cada uma das partes que compõem a aplicação informática, 
aparecem as opções “GUARDAR” e “CANCELAR”. A opção “GUARDAR” 
permite gravar a informação introduzida até esse momento. Esta opção 
apenas será permitida quando tiverem sido preenchidos todos os campos de 
preenchimento obrigatório (*). A opção “CANCELAR” permite eliminar a 
informação que tenha sido introduzida e que tivesse sido anteriormente 
guardada. 


 Determinados campos estão limitados pelo número de caracteres (incluindo 
espaços). Clicando sobre o ícone “ponto de interrogação” que figura ao lado 
dos respectivos campos, poderá saber a cada momento o número de 
caracteres que ainda poderá introduzir.  
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2. Parceria  


Acede-se a esta secção clicando em “PARCERIA” no menu principal. De seguida 
abre-se uma nova janela. 


Recordamos que a parceria deve ser preenchida antes das outras partes do 
formulário. 


 


 Adicionar parceiros 


Para adicionar parceiros, clique sobre esta opção e aparecerá uma nova janela para 
introduzir a informação requerida. 
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 Introduzir os dados de cada um dos parceiros 


Na identificação do parceiro, aparecerá uma lista, para seleccionar o tipo de parceiro 
correspondente a cada entidade, ou seja, beneficiário principal (chefe de fila), outros 
beneficiários ou outros parceiros associados.  


 


 


 


De seguida deve introduzir a informação e os dados em todos os campos.  


Convém ter presente que alguns dos campos não estão activados (ou seja, não 
permitem a introdução de dados) para os outros beneficiários nem para os 
beneficiários associados uma vez que a informação requerida não concerne à sua 
participação.  
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 Guardar os dados introduzidos de cada um dos parceiros 


Uma vez introduzidos os dados, clica-se sobre a opção “GUARDAR” para gravar essa 
informação. 


 


 


 


 Apagar os dados introduzidos de cada um dos parceiros 


No caso de ser necessário apagar a informação introduzida para alguns dos parceiros, 
clica-se sobre a opção “CANCELAR”. 
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 Alterar os dados de parceiros introduzidos anteriormente 


Para alterar os dados introduzidos na ficha de parceiro, depois de esta ter sido criada, 
clica-se sobre a opção “Editar” que aparece no lado direito da lista dos parceiros do 
projecto. 


 


 


 


 Eliminar um parceiro introduzido anteriormente 


Clica-se sobre a opção “Eliminar” e o parceiro é eliminado automaticamente. 
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3. Grupos de tarefas  


O preenchimento deste ponto do formulário segue a lógica do ponto anterior. Clique no 
menu principal em “GRUPOS DE TAREFAS” e abrir-se-á uma nova janela. 


 


 


 


 


Como se pode comprovar pela imagem anterior, aparecem já pré-definidos os GT 
transversais ao projecto, ou seja, o GT.0 Preparação, o GT.1 Coordenação e gestão 
do projecto, o GT. Acompanhamento e avaliação do projecto que será sempre o 
penúltimo GT e, por fim, o GT Publicidade, informação e capitalização em último lugar. 


 


 Preenchimento dos GT transversais do projecto 


Para preencher os campos dos GT transversais, selecciona-se a opção “EDITAR” e, 
de seguida, entra-se na ficha do mesmo.  
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 Preenchimento dos GT específicos do projecto 


Para adicionar GT específicos, ou seja, aqueles que não são transversais ao conjunto 
dos projectos, selecciona-se a opção “Criar um novo Grupo de Tarefas” e, 
automaticamente, será criado um novo GT. 


 


 


 


A partir deste ponto procede-se de forma igual aos restantes GT transversais, 
bastando clicar na opção “EDITAR” para que se abra uma nova janela. Escreve-se o 
nome específico do GT e seleccionam-se nas listas apresentadas os beneficiários 
participantes nesse GT e a área geográfica. De seguida, introduz-se a restante 
informação necessária, tal como nos pontos anteriores. 
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De forma idêntica ao que se passa com as fichas da parceria, ao terminar a introdução 
da informação de cada GT deve “GUARDAR” para que a informação introduzida não 
se perca e fique gravada. 
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 Eliminar GT 


Se desejar eliminar algum dos GT deverá seleccionar a opção “ELIMINAR”. Apenas é 
permitido eliminar os GT específicos. No caso dos GT transversais, apenas se poderá 
apagar a informação introduzida nesses GT através da opção “CANCELAR”.  


 


 


 


 


 Alterar a ordem dos GT 


À direita da opção “ELIMINAR”, encontram-se também duas setas que permitem 
alterar a ordem dos GT. 


 


 Preenchimento de cada uma das tarefas dos GT 


As tarefas, tal como foi referido anteriormente, preenchem-se nas opções elaboradas 
para esse efeito. Assim, deverá clicar na opção “Tarefas” que aparece à direita de 
cada um dos GT e que abrirá uma nova janela. 


 


No quadro de descrição da tarefa indica-se o nome da tarefa e de seguida dá-se uma 
breve explicação da mesma. Uma vez completada a inserção da informação para a 
primeira tarefa deverá clicar em “GUARDAR” e de seguida deverá prosseguir 
adicionando tantas novas tarefas quantas as que estão previstas para esse GT. 
Dispõe igualmente da opção “Eliminar” e das setas para alterar a ordem das tarefas. 


 


 







 


12/23 


 Acções obrigatórias  


 


Em cada GT transversal, uma série de acções obrigatórias que devem compor cada 
um dos GT a definir. Para tal, em cada acção indicada, haverá que completar o 
desenvolvimento previsto de cada uma dessas acções. Se a parceria julgar oportuno, 
outras acções poderão também ser acrescentadas em complemento às acções 
obrigatórias.  
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4. Indicadores  


Em relação aos indicadores procede-se de forma similar.  


 


 Adicionar um indicador obrigatório 


Clica-se sobre a opção “Adicionar um indicador”, e selecciona-se os indicadores 
pretendidos a partir da lista apresentada, atribui-se-lhe um valor objectivo e indica-se 
a unidade de medida respectiva.  


De imediato deverá seleccionar a opção “GUARDAR”, pois caso contrário perderá a 
informação introduzida. Deve proceder de igual modo para cada um dos indicadores 
seleccionados. 


 


 


 


 Adicionar um indicador próprio 


Se desejar adicionar um indicador que não aparece na lista, clique na opção 
“Adicionar um indicador próprio” e escreva o nome do indicador próprio criado, 
assinalando o valor objectivo e a respectiva unidade de medida. A seguir à criação de 
cada indicador deve “GUARDAR”. 


 


 Eliminar um indicador próprio 


Nesta parte encontra-se também disponível a opção “Eliminar” para o caso em que 
deseje apagar algum dos indicadores introduzidos, tanto indicadores próprios como 
indicadores estabelecidos pelo Programa. 
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5. Preenchimento das outras secções  


A introdução da informação nas outras secções (resumo, enfoque do projecto, 
coerência e complementaridade com as outras políticas nacionais e comunitárias) é 
muito similar. Ao clicar numa destas secções indicada no menu principal, abrir-se-á a 
janela correspondente e aparecerão os campos para introduzir os dados. Uma vez 
preenchidos todos os campos de uma secção (ou alguns deles) procederemos à 
gravação da informação introduzida clicando sobre a opção “GUARDAR”. 
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 Secção 3.1 “Estratégia do projecto” 


De destacar na Secção 3, o ponto 3.1 no qual se aconselha a descrever os GT e as 
relações entre eles através de um diagrama uma vez que no campo habilitado para 
introduzir o texto não é possível inserir um diagrama. Por esse motivo, disponibilizou-
se uma nova opção denominada “Anexo 5. Diagrama Estratégia” que lhe permitirá 
inserir o diagrama como arquivo anexado.  
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 Anexar arquivo 


Para anexar o diagrama clique na opção activada para esse efeito e aparecerá uma 
nova janela. 


 


 


 


Em seguida, o procedimento é muito semelhante à acção de anexar um arquivo num 
e-mail. Clica-se sobre a opção “Examinar” para procurar o arquivo que deseja anexar. 
Uma vez identificado e encontrado o arquivo, clica-se na opção “GUARDAR”. 


 


Os ficheiros anexados aparecerão na parte superior. 


 


 


 


 


 Eliminar um arquivo anexado 


A única forma de eliminar um arquivo anexado é substituindo-o por outro, ou seja, 
anexando um novo arquivo que substitua o anterior. 
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6. Anexos  


8.1 Anexo 1: Lista de controlo 


A presente convocatória de projectos desenvolve-se em duas fases. Por isso, na 
primeira fase, não se solicitará a totalidade dos documentos anexos. Assim, na 
primeira fase, e tanto na versão electrónica do formulário como na versão em papel 
apenas são solicitadas as cartas de compromisso e a declaração de compromisso.  


Uma vez preenchido o formulário, deverá indicar na lista de controlo, com um , quais 
são os documentos que se enviam. 
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8.2. Declaração responsável e de compromisso 


O modelo para a declaração responsável e de compromisso, pode ser descarregado 
clicando na opção “Modelo seguinte” na janela do anexo 2. 


 


 


 


Uma vez assinada, datada e carimbada, a declaração terá de ser digitalizada e 
guardada num ficheiro PDF. De seguida, clica-se na opção “Examinar” e procura-se o 
arquivo no disco do computador. Uma vez encontrado, clica-se sobre a opção 
“Guardar”.  
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8.3. Cartas de compromisso 


Para anexar as cartas de compromisso procede-se da mesma forma que com a 
declaração responsável e de compromisso. O modelo das cartas de compromisso 
pode também ser descarregado clicando sobre a opção “Modelo seguinte”. 


 


 


 


Para facilitar a identificação e tratamento dos documentos, estes deverão ser 
guardados segundo a forma seguinte e em formato pdf:  


compromiso_beneficiario_01 (nº do beneficiário espanhol ou britânico) 


engagement_beneficiaire_01 (nº do beneficiário francês) 


compromisso_beneficiario_03 (nº do beneficiário português)  
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8.4. Outros documentos anexos 


O ponto Anexo 4: outros documentos anexos não deve ser utilizado para anexar 
memórias técnicas e descritivas do projecto. A formulação e explicação do projecto 
devem estar contidas unicamente nos campos do formulário habilitados para esse 
efeito. 


Poderá utilizar este ponto para anexar, por exemplo, as cartas de apoio dos parceiros 
associados, nos casos em que essas cartas existam (não são obrigatórias). 
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7. As traduções 


Para introduzir os textos nas outras versões linguísticas do formulário, apenas terá de 
clicar na bandeira do idioma do país pretendido. De seguida, aparecerá o menu no 
idioma seleccionado. 


 


 


 


Toda a informação que não seja considerada texto, como valores e nomes (que não 
necessitam tradução) será preenchida automaticamente em todas as versões sem 
necessidade de introduzir novamente esta informação. Apenas deve introduzir os 
textos que necessitam tradução.  
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8. Validação do formulário e envio da candidatura  


Quando o formulário de candidatura tiver sido preenchido na sua totalidade, tiverem 
sido anexados os documentos solicitados e tiverem sido introduzidas as traduções, 
pode-se proceder à sua validação e envio. 


Para enviar o formulário de candidatura, primeiramente deve-se “VALIDAR” com o 
objectivo de assegurar-se que toda a informação solicitada foi inserida. No caso de 
existirem campos vazios, será gerada uma nova janela de aviso indicando a 
informação em falta. 


 


 


 


Nos casos em que apareçam este tipo de avisos, deverá rever as partes ou pontos 
indicados e proceder à introdução ou correcção dos dados solicitados. 


Só depois de validar o formulário, poderá realizar o seu envio clicando na opção 
“ENVIAR”. De seguida, aparecerá uma janela de texto com o aviso “deseja enviar o 
formulário de candidatura? Uma vez enviado, o formulário não poderá ser alterado”. 
Se clicar sobre a opção “ACEITAR” o formulário será enviado electronicamente. 


Uma confirmação do envio e da recepção do formulário será enviada aos promotores 
através de um e-mail. 
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9. Impressão e envio do formulário em suporte papel 


O envio do formulário de candidatura em suporte papel será realizado através da 
impressão do formulário electrónico. No final do menu principal (à esquerda) existe a 
opção “IMPRIMIR” para cada uma das versões linguísticas nas quais o projecto é 
apresentado. Basta clicar sobre estas opções para imprimir o formulário de 
candidatura no idioma do beneficiário principal.  


 


 


 


 Versão impressa do formulário de candidatura prévia ao seu envio 
através da aplicação informática 


Os formulários de candidatura que não tenham sido validados nem enviados através 
da aplicação informática, apresentarão na sua versão impressa a palavra RASCUNHO 
em todas as páginas, indicando que esta não é ainda a versão definitiva do formulário.  


 


 Impressão dos documentos anexos 


Todos os documentos que tenham sido anexados por via electrónica têm de ser 
impressos à parte (o plano financeiro, o cronograma, a fundamentação das despesas, 
a declaraço responsável e de compromisso, as cartas de compromisso) e anexados à 
versão impressa do formulário de candidatura obtida a partir da aplicação informática. 


 


Esperamos que este guia tenha sido útil e os ajude no preenchimento do formulário 
electrónico. De qualquer forma, se no processo de preenchimento encontrar algum 
problema, não hesite em contactar de imediato o STC SUDOE. 





