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Nota esclarecedora: 

No presente documento o termo operaç
projeto, uma vez que o Reg
“Um projeto, contrato, ação
Gestão do programa em questão 
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Descrição dos conteúdos 

Considerações gerais sobre a gestão do projeto 

Elegibilidade das despesas 

Circuito financeiro 

ificações do projeto 

Informação Coopera 2020 

utras questões 

No presente documento o termo operação utiliza-se como equivalente à palavra
Regulamento (UE) Nº 1303/2013 define que a operação é

“Um projeto, contrato, ação ou grupo de projetos selecionados pela 
em questão ou que está sob a sua responsabilidad
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se como equivalente à palavra 
que a operação é: 

de projetos selecionados pela Autoridade de 
responsabilidade (…)”. 
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TEMA Nº1. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO D

1. Realizar-se-ão Seminários T
aprovados na 1ª Convocató

Sim, em princípio, e
destinados a todos os beneficiários dos projetos aprovados nas várias áreas de 
cooperação do programa
também poderão assistir

Os seminários terão uma
específicos da gestão d
das operações através da aplicação informática

2. Gestão eletrónica do

A gestão do projeto efe
Coopera 2020 tendo em vista a redução
beneficiários das operações

Em princípio, os procedimentos de
documentação em formato papel entre 
do programa e, quando for
própria aplicação pelos utilizadores autorizados 

No entanto, e de forma excecional e transitó
habilitadas determinadas funcionalidades na aplicação Coopera 2020
procedimentos de gestão dos proje
meios, como por exemplo
possibilidade será comunicada a

3. Qual é a data de início do projeto?

A data de início aprov
entre a Autoridade de Gestão e o Beneficiá
Acordo AG-BP).  

A data em questão também
projeto por parte do Comité de Gestão do
ponto 1.2 Dados gerais da operação
correspondente à última versão do projeto 

As despesas do projeto serão elegíveis
inlcuindo o período de execução das 
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CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO DO PROJE

Seminários Territoriais para os beneficiários d
na 1ª Convocatória? 

está previsto que se organizem Seminários T
os beneficiários dos projetos aprovados nas várias áreas de 

rograma. Os auditores e as assistências técnicas dos beneficiários, 
ssistir aos referidos seminários.  

terão uma abordagem prática e centrar-se-ão sobre os aspe
específicos da gestão dos projetos e dos procedimentos informáticos da gestão 

s da aplicação informática Coopera 2020. 

dos projetos e assinatura digital 

efetua-se de forma eletrónica através da aplicação informática
tendo em vista a redução da carga administrativa dos 

beneficiários das operações. 

Em princípio, os procedimentos de gestão não prevêem o intercâ
formato papel entre os beneficiários e as estruturas de gestão 

rograma e, quando for necessário, os documentos poderão ser
pelos utilizadores autorizados através da assinatura digital

e de forma excecional e transitória, enquanto não estiverem 
terminadas funcionalidades na aplicação Coopera 2020

procedimentos de gestão dos projetos poderão ser efetuados através de
exemplo correio eletrónico ou postal, entre o

e será comunicada aos beneficiários caso se considere necessário

Qual é a data de início do projeto? 

aprovada do projeto é a que figura no Artigo
e de Gestão e o Beneficiário Principal (a seguir denominado

também consta na notificação de decisão de aprovação do
Comité de Gestão do POCTEP, enviada pela AG ao

1.2 Dados gerais da operação do formulário de candidatura 
orrespondente à última versão do projeto que está na aplicação Coopera 2020.

projeto serão elegíveis a partir da data de início aprov
inlcuindo o período de execução das despesas de preparação da candidatura.
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PROJETO 

erritoriais para os beneficiários dos projetos 

stá previsto que se organizem Seminários Territoriais 
os beneficiários dos projetos aprovados nas várias áreas de 

sistências técnicas dos beneficiários, 

ão sobre os aspetos 
os projetos e dos procedimentos informáticos da gestão 

a aplicação informática 
a carga administrativa dos 

em o intercâmbio de 
e as estruturas de gestão 
poderão ser validados na 

assinatura digital. 

enquanto não estiverem 
terminadas funcionalidades na aplicação Coopera 2020, alguns 

através de outros 
, entre outros. Esta 

se considere necessário. 

Artigo 7.4 do Acordo 
a seguir denominado 

otificação de decisão de aprovação do 
pela AG ao BP, e no 
rio de candidatura 

Coopera 2020. 

a partir da data de início aprovada, 
despesas de preparação da candidatura. 
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4. É possível atualizar, 
a execução das atividades 

As atividades do projeto devem
aprovado que está incluído no ponto
candidatura.  

No entanto, e em casos dev
ajustes na calendarização para a realizaç
que isso não implique
aprovadas do projeto. 

As alterações na calendarização
possível, antes da 
relacionadas. 

5. Qual o prazo máximo para 
na 1ª Convocatória? 

O prazo máximo para a execução das ações
data de finalização 
Artigo 3 do Acordo AG-

Sendo assim, as ações devem
projeto, compreendido entre

A data de finalização aprovada da operação 
a elegibilidade das despesas
realizadas e efetivamente pagas 

6. Prorrogações 

Os projetos devem executar
Candidatura e incluído no artigo 7.4  Acor
Beneficiário Principal.  

No entanto, e de forma 
para isso, a Autorida
conceder uma ampliação do prazo de finalização dos proje

A eventual prorrogação será ind
e não contará como uma modificação.

7. Adiantamentos 

Não está previsto no Programa a concessão de adiantam
beneficiários para o arranque do projeto 
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 em qualquer momento, o calendário detalh
tividades do projeto? 

o projeto devem ser executadas de acordo com o
que está incluído no ponto 4.2 Calendário detalhado do formulá

casos devidamente justificados, poderão ser solicitados 
na calendarização para a realização das atividades ou das ações, s

não implique alterações nas datas de início ou de finalização
to.  

As alterações na calendarização deverão ser solicitadas, e na
 data prevista de realização das atividades o

máximo para a execução das ações de um proje
 

O prazo máximo para a execução das ações previstas no projeto 
 aprovada da operação, de acordo com o que figura no 
-BP, relativo ao período de vigência desse documento

s ações devem realizar-se dentro do período de 
compreendido entre as datas de início e fim aprovadas da operação

A data de finalização aprovada da operação também determina a data limite para 
elegibilidade das despesas. Em princípio, todas as despesas

efetivamente pagas antes da data de finalização aprovada do

executar-se dentro do prazo previsto no Formulário de 
Candidatura e incluído no artigo 7.4  Acordo entre a Autoridade de Gestão e o 

 

de forma excecional e sempre que estejam reunidas as condições 
a Autoridade de Gestão poderá avaliar a po

conceder uma ampliação do prazo de finalização dos projetos.  

prorrogação será independente dos pedidos de modificação do
como uma modificação. 

no Programa a concessão de adiantamentos financeiros aos 
rios para o arranque do projeto aprovado. 
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calendário detalhado para 

de acordo com o cronograma 
do formulário de 

rão ser solicitados 
as ações, sempre 

início ou de finalização 

deverão ser solicitadas, e na medida do 
tividades ou ações 

projeto aprovado 

to corresponde à 
da operação, de acordo com o que figura no 

documento.  

período de elegibilidade do 
aprovadas da operação.  

determina a data limite para 
princípio, todas as despesas deverão ser 
da data de finalização aprovada do projeto.  

se dentro do prazo previsto no Formulário de 
e de Gestão e o 

ue estejam reunidas as condições 
possibilidade de 

ficação do projeto 

entos financeiros aos 
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8. Línguas oficiais do programa

As línguas oficiais do programa são
Consequentemente, a documentação, os resultados, produ
produzidos pelos projetos deverão

9. Utilização de outras línguas para a divulgação dos resultados do proje

Para efeitos de difusão
de artigos em publicações
científicos internacionais, em princí
por exemplo o inglês, s
justificada por ser um requisito necessário 
que haja provas disso.
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programa 

As línguas oficiais do programa são o espanhol e o 
Consequentemente, a documentação, os resultados, produtos 
produzidos pelos projetos deverão estar pelo menos numa destas duas línguas.

utras línguas para a divulgação dos resultados do proje

Para efeitos de difusão de resultados científicos ou técnicos específicos em forma 
artigos em publicações especializadas ou de apresentações em

científicos internacionais, em princípio, seria possível utilizar outras línguas
por exemplo o inglês, sempre que a utilização de outra língua esteja

por ser um requisito necessário para a sua divulgação e 
provas disso. 
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o espanhol e o português. 
 ou entregáveis 

estar pelo menos numa destas duas línguas.  

utras línguas para a divulgação dos resultados do projeto 

específicos em forma 
apresentações em eventos 

utras línguas, como 
utilização de outra língua esteja devidamente 

para a sua divulgação e sempre 
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2º TEMA. ELEGIBILIDADE DAS DESPESAS

1. Qual é o período de elegibilidade das

As despesas do projeto são el
previstas no formulá
compreendido entre as datas de início e de finalização aprov
operação, de acordo com o
gerais da operação na aplicação

Consequentemente, poder
da data de início aprov
quando a data de notificação da sua aprovação for posterior. 

As despesas de preparação
pergunta nº3 da presente temática.

2.  Como podemos imputar
despesa de um proje

O documento Fichas Técnicas de Regras de 
2020 tem uma descrição
despesas definidas para
devem ser imputadas em cada uma del

O referido documento 
justificativa necessária 
imputadas em cada categoria

Este documento está disponível na página web do

3. O que são as despesas de preparação e 

As despesas de preparação
fase de preparação da candidatura
data de apresentação da última 
esta tenha sido reformulada). 
data de faturação) pod
da candidatura. 

Estas despesas devem
candidatura aprovado no orçamento da 
preparação de cada beneficiário que vai efetuar este tipo de despesa.
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ELEGIBILIDADE DAS DESPESAS 

eríodo de elegibilidade das despesas do projeto? 

As despesas do projeto são elegíveis a partir do momento em 
ormulário de candidatura aprovado e se realiza

endido entre as datas de início e de finalização aprov
operação, de acordo com o Artigo 7.4 do Acordo AG-BP e no ponto 

na aplicação Coopera 2020. 

poder-se-á imputar ao projeto as despesas realizadas a partir 
da data de início aprovada no formulário de candidatura do proje

a data de notificação da sua aprovação for posterior.  

preparação têm um tratamento específico de acordo com
gunta nº3 da presente temática.  

imputar corretamente as diferentes categorias de 
despesa de um projeto e onde se pode consultar esta informação

Fichas Técnicas de Regras de Elegibilidade POCTEP 2014
tem uma descrição pormenorizada de cada uma das 5 categorias de 

despesas definidas para o programa e uma relação das despesas específicas que 
ser imputadas em cada uma delas.  

 também tem informação detalhada sobre a documentação
ria que deve fazer parte da pista de auditori

imputadas em cada categoria. 

está disponível na página web do programa, www.poctep.eu

O que são as despesas de preparação e como proceder? 

As despesas de preparação são custos suportados pelos beneficiários durante a 
preparação da candidatura e que devem ter sido efetuados antes da 

data de apresentação da última versão da candidatura (nos casos em que 
esta tenha sido reformulada). Em princípio, o pagamento destas despesas

) poderá ser posterior à data de apresentação da última versão 

devem ser razoáveis e estar previstas no formulário de 
candidatura aprovado no orçamento da Atividade 0 – 

de cada beneficiário que vai efetuar este tipo de despesa.
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egíveis a partir do momento em que estão 
realizam no período 

endido entre as datas de início e de finalização aprovadas da 
e no ponto 1.2 Dados 

as despesas realizadas a partir 
do projeto, mesmo 

um tratamento específico de acordo com a 

categorias de 
pode consultar esta informação? 

POCTEP 2014-
de cada uma das 5 categorias de 

despesas específicas que 

também tem informação detalhada sobre a documentação 
pista de auditoria das despesas 

www.poctep.eu  

custos suportados pelos beneficiários durante a 
efetuados antes da 

(nos casos em que 
Em princípio, o pagamento destas despesas (não a 

apresentação da última versão 

no formulário de 
 Despesas de 

de cada beneficiário que vai efetuar este tipo de despesa.  
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As despesas de preparação do projeto só serão elegíveis se tiverem sido realizadas 
posteriormente a 1 de janeiro de 2014 e, em qualquer caso, antes da data de 
apresentação da última versão de reformulação da candidatura.

Entre as despesas de preparação mais comuns 
próprio das entidades beneficiá
da candidatura; despesas com instalações e administrativas associadas a tais 
tarefas (calculadas sobre uma taxa fixa de 15% dos custos de pessoal
atribuídos aos trabalhos de preparação
derivadas da participação em reuniões preparatórias entre os beneficiários; ou 
despesas de prestações de serviços e peritos externos para apoiar a preparação da 
candidatura (assistência técnica, consultoria, etc.). As despesas de preparação 
não incluem despesas de equipamentos

O orçamento atribuído
não tenha sido executado
atividades ou categorias de despesa através de uma modificação 
operação. 

4. O que é o pessoal dire

Considera-se pessoal direto os trabalhadores das entidades beneficiárias que estão
diretamente envolvido
desenvolvem um trabalho que 
executada. Os trabalhadores da 
execução podem ser pessoal que faz parte do quadro de pessoal da entidade 
beneficiária. 

Os custos de pessoal relacionados com as tarefas de gestão e adm
da entidade beneficiária (tais como, pessoal que efetua tarefas de contabilidade, 
elaboração de recibos de vencimento, contratação, 
considerados custos de pessoal indiretos e não podem ser incluídos na categori
de despesa custo de pessoal, mas sim na categoria “Despesas com instalações e 
administrativas”. 

5. Como provar que os custos de pessoal
ao trabalhador afeto ao proje

A categoria de custos de pessoal inclui exclusivamente os
direto utilizados pelo beneficiá
execução das atividades do proje

O beneficiário deve provar
seu contrato de trabalho
nomeação (pessoal sem contrato ou já pertencente à entidade, como os 
funcionários públicos) 
percentagem do tempo dedica
parcial). 
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As despesas de preparação do projeto só serão elegíveis se tiverem sido realizadas 
iormente a 1 de janeiro de 2014 e, em qualquer caso, antes da data de 

apresentação da última versão de reformulação da candidatura. 

de preparação mais comuns encontram-se os custos 
das entidades beneficiárias dedicadas às tarefas de preparação e redação 

despesas com instalações e administrativas associadas a tais 
(calculadas sobre uma taxa fixa de 15% dos custos de pessoal

atribuídos aos trabalhos de preparação); despesas de deslocação e a
derivadas da participação em reuniões preparatórias entre os beneficiários; ou 
despesas de prestações de serviços e peritos externos para apoiar a preparação da 
candidatura (assistência técnica, consultoria, etc.). As despesas de preparação 

ncluem despesas de equipamentos. 

atribuído a cada beneficiário para as despesas de preparação
ecutado com esta finalidade poderá ser reatribuí

u categorias de despesa através de uma modificação 

O que é o pessoal direto do beneficiário? 

ssoal direto os trabalhadores das entidades beneficiárias que estão
diretamente envolvidos na execução das atividades do projeto e que 
desenvolvem um trabalho que não seria efetuado se a operação não fosse 

Os trabalhadores da entidade que estão formalmente
podem ser pessoal que faz parte do quadro de pessoal da entidade 

Os custos de pessoal relacionados com as tarefas de gestão e adm
da entidade beneficiária (tais como, pessoal que efetua tarefas de contabilidade, 
elaboração de recibos de vencimento, contratação, recursos humanos
considerados custos de pessoal indiretos e não podem ser incluídos na categori
de despesa custo de pessoal, mas sim na categoria “Despesas com instalações e 

ar que os custos de pessoal diretos imputados correspondem
o trabalhador afeto ao projeto? 

custos de pessoal inclui exclusivamente os custos de pe
utilizados pelo beneficiário e que está formalmente relacionado com

das atividades do projeto. 

O beneficiário deve provar que os trabalhadores estão afetos ao projeto através do
ontrato de trabalho (pessoal contratado especificamente) ou decisão de 

nomeação (pessoal sem contrato ou já pertencente à entidade, como os 
funcionários públicos) e/ou através de Certificado de atribuição de pessoal 
percentagem do tempo dedicado ao projeto no caso dos trabalhadores a te
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As despesas de preparação do projeto só serão elegíveis se tiverem sido realizadas 
iormente a 1 de janeiro de 2014 e, em qualquer caso, antes da data de 

custos de pessoal 
fas de preparação e redação 

despesas com instalações e administrativas associadas a tais 
(calculadas sobre uma taxa fixa de 15% dos custos de pessoal direto 

despesas de deslocação e alojamento 
derivadas da participação em reuniões preparatórias entre os beneficiários; ou 
despesas de prestações de serviços e peritos externos para apoiar a preparação da 
candidatura (assistência técnica, consultoria, etc.). As despesas de preparação 

despesas de preparação que 
ser reatribuído noutras 

u categorias de despesa através de uma modificação financeira da 

ssoal direto os trabalhadores das entidades beneficiárias que estão 
das atividades do projeto e que 

efetuado se a operação não fosse 
formalmente afetos à 

podem ser pessoal que faz parte do quadro de pessoal da entidade 

Os custos de pessoal relacionados com as tarefas de gestão e administração geral 
da entidade beneficiária (tais como, pessoal que efetua tarefas de contabilidade, 

recursos humanos, etc.), são 
considerados custos de pessoal indiretos e não podem ser incluídos na categoria 
de despesa custo de pessoal, mas sim na categoria “Despesas com instalações e 

imputados correspondem 

custos de pessoal 
relacionado com a 

o afetos ao projeto através do 
(pessoal contratado especificamente) ou decisão de 

nomeação (pessoal sem contrato ou já pertencente à entidade, como os 
Certificado de atribuição de pessoal (a 

no caso dos trabalhadores a tempo 
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A entidade beneficiária
com a descrição de funções 
desenvolver no projeto.

O documento Fichas Técnicas de 
2020 tem uma lista detalh
destas despesas em função do tipo de pessoal dedicado à execução das atividades 
do projeto. 

6. Um beneficiário pode
custos de pessoal dos seus trabalhadores

Sim, em princípio, não há
atribuição de pessoal
profissionais ou o tempo 

Por outro lado, não é obrigatório que a 
mesmo beneficiário seja a mesma 
em que a entidade participa

7. Existe um modelo de registo horá

Sim, o programa estabeleceu um
justificação das despesas
projeto. O modelo está disponível na página web do 
em “Gestão de projetos”.

No entanto, se a entidad
próprio, poderá considerar
específico dedicado por p
desempenha na entidad
trabalhador. 

O modelo de registo horário é indispe
a tempo parcial com um número
contratados por horas pela entidade beneficária.

Não é necessário o registo horário para os trabalhadores a tempo inteiro nem para 
os que estão contratados a tempo parcial com uma percentegem fixa mensal 
dedicada ao projeto. 
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ria deverá também ter para cada trabalhador um 
com a descrição de funções do posto de trabalho tendo em conta as tarefas a 
desenvolver no projeto. 

Fichas Técnicas de Regras de Elegibilidade do 
tem uma lista detalhada dos documentos requeridos para a justificação 

destas despesas em função do tipo de pessoal dedicado à execução das atividades 

Um beneficiário pode combinar distintos métodos de atribuição
dos seus trabalhadores no projeto? 

não há inconveniente em utilizar distintos métodos de 
de pessoal para o mesmo beneficiário, de acordo com os perfi

o tempo dedicado às atividades do projeto pelos trabalhadores

utro lado, não é obrigatório que a atribuição das despesas de pessoal de um 
ja a mesma em todas as atividades ou em todos 

em que a entidade participa. 

odelo de registo horário ou “time-sheet” próprio do

rograma estabeleceu um modelo indicativo de registo horário para 
justificação das despesas de pessoal direto da entidade beneficiária

á disponível na página web do programa, www.poctep.eu
tos”. 

a entidade beneficiária já tiver um modelo de registo horário 
, poderá considerar-se válido sempre que inclua o cálculo do t

específico dedicado por pessoal ao projeto e ao resto das funções qu
entidade, até atingir os 100% do tempo de trabalho real de cada 

O modelo de registo horário é indispensável para os trabalhadors afe
a tempo parcial com um número de horas flexível por mês e para os trabalhadores 
contratados por horas pela entidade beneficária. 

Não é necessário o registo horário para os trabalhadores a tempo inteiro nem para 
os que estão contratados a tempo parcial com uma percentegem fixa mensal 
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um Documento 
do posto de trabalho tendo em conta as tarefas a 

 POCTEP 2014-
dos documentos requeridos para a justificação 

destas despesas em função do tipo de pessoal dedicado à execução das atividades 

atribuição dos 

distintos métodos de 
para o mesmo beneficiário, de acordo com os perfis 

dedicado às atividades do projeto pelos trabalhadores. 

das despesas de pessoal de um 
u em todos os projetos 

sheet” próprio do POCTEP? 

o horário para a 
e beneficiária afeto ao 

www.poctep.eu, 

e beneficiária já tiver um modelo de registo horário 
inclua o cálculo do tempo 

ssoal ao projeto e ao resto das funções que 
, até atingir os 100% do tempo de trabalho real de cada 

nsável para os trabalhadors afetos ao projeto 
horas flexível por mês e para os trabalhadores 

Não é necessário o registo horário para os trabalhadores a tempo inteiro nem para 
os que estão contratados a tempo parcial com uma percentegem fixa mensal 
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8. Em relação aos custos de pessoal, uma empresa pode imputar despesas

de trabalhadores autónomos 

Não, porque tendo em conta
dos trabalhadores autónomos 
projeto devem ser incluí
externos, por ser considerado um
garantir-se o cumprimento da 
públicos, os princípios de transparência, não discriminação e igualdade de 
tratamento e deverá ficar demon

9. Aplicação da simplificação

administrativas 

De acordo com a simplifica
com instalações e administrativas
custos diretos de pessoal

A aplicação Coopera 2
declarar pelo beneficiário nesta categoria de acordo com a taxa
15% sobre os custos elegíveis do

Em caso de descertificação de despesas de pesssoal afeto ao projeto, as
correspondentes despesas com instalações e administrativas
automaticamente e de forma proporcional

10.  Onde se incluem as
institucionais ou pessoal da
do projeto? 

As despesas de deslocação e alojamento
correspondem ao pessoal técnico da
atividades, e que estão relacionadas
pessoas físicas (oradores, representantes institucionais, etc.) 
momento dado para as atividade
Despesas de peritos e serviços externo
deslocação e alojamento

11.  As despesas de viag

As Despesas de deslocação e alojamento
fora do território elegível do
no formulário de candidatura aprov
forem autorizadas antes da
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aos custos de pessoal, uma empresa pode imputar despesas
autónomos que dependem economicamente

porque tendo em conta a natureza da despesa, a atribuição
autónomos contratados por uma empresa beneficiária do 

devem ser incluídas na categoria de Despesas de peritos e serviços 
ser considerado um serviço prestado. Para tal efeito

se o cumprimento da legislação aplicável em matéria d
os princípios de transparência, não discriminação e igualdade de 

ficar demonstrada a necessidade da referida contratação. 

implificação das despesas com instalações e 

simplificação de custos aprovada pelo programa, 
com instalações e administrativas estarão limitadas a uma taxa fixa de 15% dos 
custos diretos de pessoal imputados ao projeto pelo beneficiário. 

Coopera 2020 calculará automaticamente o montante das despesas a 
eneficiário nesta categoria de acordo com a taxa fixa

15% sobre os custos elegíveis do pessoal direto do beneficiário. 

Em caso de descertificação de despesas de pesssoal afeto ao projeto, as
despesas com instalações e administrativas serão retiradas

automaticamente e de forma proporcional, da aplicação Coopera 2020.

 despesas de viajem e alojamento de representantes 
u pessoal da entidade não afeto formalmente 

de deslocação e alojamento pagas pelo beneficiário, que não 
correspondem ao pessoal técnico da entidade formalmente afeto à execução das 

e que estão relacionadas com as despesas de peritos
(oradores, representantes institucionais, etc.) contribuindo

as atividades do projeto, deverão ser incluídas na categoria
de peritos e serviços externo e não na categoria de 
e alojamento. 

de viagem fora do território elegível do POCTEP

Despesas de deslocação e alojamento relacionadas com as atividades realizadas 
fora do território elegível do programa só serão elegíveis se estiverem

andidatura aprovado ou, em casos devidamente justificados, se 
antes da realização da deslocação. 

9 

aos custos de pessoal, uma empresa pode imputar despesas 
economicamente dela? 

tribuição das despesas 
empresa beneficiária do 

peritos e serviços 
Para tal efeito, deverá 

legislação aplicável em matéria de Contratos 
os princípios de transparência, não discriminação e igualdade de 

trada a necessidade da referida contratação.   

despesas com instalações e 

rograma, as despesas 
taxa fixa de 15% dos 

rio.  

o montante das despesas a 
fixa aprovada de 

Em caso de descertificação de despesas de pesssoal afeto ao projeto, as 
serão retiradas, 

da aplicação Coopera 2020. 

e representantes 
formalmente à execução 

s pelo beneficiário, que não 
afeto à execução das 

peritos externos ou 
contribuindo num 
das na categoria 

a de Despesas de 

POCTEP 

s com as atividades realizadas 
rograma só serão elegíveis se estiverem previstas 

ente justificados, se 
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As Despesas de deslocação e alojamento
elegível do programa, relacionada
POCTEP organizados pelas estruturas de gestão, serão elegíveis no âmbito do 
projeto. 

12.  Despesas de equipam

Só serão elegíveis as 
formulário de candidatura 
consecução dos resultados do proje

Caso haja necessidade de adquirir equipamentos adicionais não
ser apresentada e aprov
programa e através do procedim

Nesta categoria de despesa não são elegíveis as amortizações de equipamentos e 
também não é permitida a compra, aluguer ou 
beneficários do projeto.

13.  Despesas de auditori

As despesas originadas pela execução de trabalhos 
(ou controlo de prime
elegíveis na categoria de
beneficiários que as tenham 
detalhados e sempre que a verificação da
da sua Unidade de Coordenação (UC), o que 

As contratações externas devem cumprir com a legislação em maté

contratos públicos, quando seja de aplicação para o beneficiá

princípios de transparência, não discriminação
que derivam da legislação comunitária aplicável a esta área.

O pedido de aprovação de um auditor extern
beneficiários dependentes das UC da AGE e d
os restantes beneficiários 
automaticamente o auditor competente da

14.  O IVA  é elegível?
 
O Imposto sobre o Valor Acres
beneficiário, quando não é recuperável 
nacional vigente e aplicável
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Despesas de deslocação e alojamento dos beneficiários fora do território 
rograma, relacionadas com a participação em eventos

organizados pelas estruturas de gestão, serão elegíveis no âmbito do 

Despesas de equipamentos 

as despesas de equipamento previstas expre
andidatura aprovado e consideradas imprescindíveis para a 

consecução dos resultados do projeto. 

e de adquirir equipamentos adicionais não previstos
apresentada e aprovada, antes da sua aplicação, pelas estruturas de gestão do

rograma e através do procedimento correspondente. 

Nesta categoria de despesa não são elegíveis as amortizações de equipamentos e 
também não é permitida a compra, aluguer ou leasing de equipamentos entre os 
beneficários do projeto. 

Despesas de auditoria (controlo de primeiro nível externo) 

originadas pela execução de trabalhos de verificação de despesa
de primeiro nível) por parte de um auditor externo

a de despesa de peritos e serviços externo
as tenham previsto expressamente nos seu

e sempre que a verificação das suas despesas não seja 
e de Coordenação (UC), o que não implica custo. 

As contratações externas devem cumprir com a legislação em maté

quando seja de aplicação para o beneficiário, 

transparência, não discriminação e igualdade de tratamento
que derivam da legislação comunitária aplicável a esta área. 

O pedido de aprovação de um auditor externo é um trâmite exclusivo pa
beneficiários dependentes das UC da AGE e da Junta de Andalucía
os restantes beneficiários espanhóis e portugueses ser-lhes

o auditor competente da sua UC.  

O IVA  é elegível? 

sobre o Valor Acrescentado (IVA) somente é elegível para o 
quando não é recuperável pela entidade, ao abrigo da legislação

e aplicável em matéria de IVA.  

10 

dos beneficiários fora do território 
participação em eventos do 

organizados pelas estruturas de gestão, serão elegíveis no âmbito do 

expressamente no 
imprescindíveis para a 

previstos, deverá 
pelas estruturas de gestão do 

Nesta categoria de despesa não são elegíveis as amortizações de equipamentos e 
de equipamentos entre os 

 

verificação de despesa 
auditor externo serão 

de peritos e serviços externo para os 
seus orçamentos 
a da competência 

As contratações externas devem cumprir com a legislação em matéria de 

rio, assim como os 

e de tratamento 

exclusivo para os 
a Junta de Andalucía. Para 

lhes-á designado 

elegível para o 
e, ao abrigo da legislação 
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Para esse efeito, os beneficiários deverão
parte das verificações administrativas do
executadas a cargo do proje

15.  As entidades públicas e privadas
solicitar pelo menos 3 propostas para a
externos? 

Este procedimento é muito recomendável
cumprir com a legislação aplicável em matéria de contratos públicos
recomendável solicitar pelo menos 3 propostas no âmbito de qualquer processo de 
contratação que realizem para o projeto, independentemente do montante, e para 
provar o cumprimento dos princípios que derivam da lei. 

As contratações efetuadas pelos benef
aplicável em matéria de contratos públicos.

No caso das entidades beneficiários que não estão sujeitas à legislação de 
contratos públicos, devem adotar um sistema de contratação similar que permita 
garantir, em qualquer caso, o cumprimento dos 
discriminação e igualdade de tratamento
âmbito. 

16.  O que se deve ter em conta para realizar uma contratação externa?

Os beneficiários só podem contratar 
projeto que não possam 
seja mais transparente ou económica.

Só são elegíveis as contratações 
candidatura aprovado 

As contratações realizadas pelos beneficiários devem cumprir com a legislação 
aplicável em matéria de 
transparência, não discriminação e igualdade de tratamento
da legislação comunitária que se aplica neste âmbito. Assim, as entidades 
beneficiárias devem cump
aplicável. 

Não é permitida a contratação entre os beneficiários de um
projeto nem a contratação de trabalhadores de alguma das entidades 
beneficiárias da mesma 
profissionais ou o assessoramento externo

Os beneficiários não podem efe
quais têm um vínculo legal. 
realizar contratações com
grupo empresarial. 
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e efeito, os beneficiários deverão acreditar o seu regime de IVA como 
parte das verificações administrativas do controlo de primeiro nível das despesas 
executadas a cargo do projeto. 

entidades públicas e privadas beneficiárias dos projetos, 
solicitar pelo menos 3 propostas para a contratação de peritos e serviços 

muito recomendável. No caso dos beneficiários 
cumprir com a legislação aplicável em matéria de contratos públicos
recomendável solicitar pelo menos 3 propostas no âmbito de qualquer processo de 
contratação que realizem para o projeto, independentemente do montante, e para 
provar o cumprimento dos princípios que derivam da lei.  

As contratações efetuadas pelos beneficiários devem cumprir com a legislação 
aplicável em matéria de contratos públicos. 

No caso das entidades beneficiários que não estão sujeitas à legislação de 
contratos públicos, devem adotar um sistema de contratação similar que permita 

uer caso, o cumprimento dos princípios de transparência, não 
discriminação e igualdade de tratamento que derivam da legislação aplicável 

e ter em conta para realizar uma contratação externa?

s beneficiários só podem contratar as atividades diretamente vinculadas ao 
que não possam efetuar por si mesmos ou cuja execução por terceiros 

seja mais transparente ou económica. 

Só são elegíveis as contratações previstas expressamente no
 do projeto. 

As contratações realizadas pelos beneficiários devem cumprir com a legislação 
aplicável em matéria de contratos públicos, e com os 
transparência, não discriminação e igualdade de tratamento
da legislação comunitária que se aplica neste âmbito. Assim, as entidades 

cumprir com todo o disposto na legislação de contratação 

Não é permitida a contratação entre os beneficiários de um
ntratação de trabalhadores de alguma das entidades 

sma operação, como por exemplo, os prestadores de serviços 
sessoramento externo. 

o podem efetuar contratações com as entidades com as 
nculo legal. No caso dos beneficiários empresas

realizar contratações com empresas que participem ou que perten
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acreditar o seu regime de IVA como 
o nível das despesas 

beneficiárias dos projetos, devem 
peritos e serviços 

beneficiários que devem 
cumprir com a legislação aplicável em matéria de contratos públicos é 
recomendável solicitar pelo menos 3 propostas no âmbito de qualquer processo de 
contratação que realizem para o projeto, independentemente do montante, e para 

iciários devem cumprir com a legislação 

No caso das entidades beneficiários que não estão sujeitas à legislação de 
contratos públicos, devem adotar um sistema de contratação similar que permita 

de transparência, não 
que derivam da legislação aplicável neste 

e ter em conta para realizar uma contratação externa?  

diretamente vinculadas ao 
ou cuja execução por terceiros 

no formulário de 

As contratações realizadas pelos beneficiários devem cumprir com a legislação 
, e com os princípios de 

transparência, não discriminação e igualdade de tratamento que derivam 
da legislação comunitária que se aplica neste âmbito. Assim, as entidades 

rir com todo o disposto na legislação de contratação 

Não é permitida a contratação entre os beneficiários de um mesmo 
ntratação de trabalhadores de alguma das entidades 

os prestadores de serviços 

entidades com as 
empresas, não podem 

u que pertençam ao mesmo 
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3º TEMA. CIRCUITO FINANCEI

1. Qual será o prazo para a apresentação do
do projeto? 

A Autoridade de Gestão
apresentação do prime
Convocatória. 

2. Quantos pedidos de pagamento

Pelo menos uma vez por
deverá apresentar através de Coopera 2020
que inclua todas as validações de despesa
completas na aplicação

O BP do projeto pod
mesma anualidade, embora se reco
de validações de despesa dos beneficiá

Cada pedido de pagamento deve ser apre
correspondente Relatório de Evolução

Cada pedido de pagamento deverá
representante do BP e
Coopera 2020. 

3. Como apresentar os 
projeto? 

A apresentação dos relatórios
de evolução e de execução de indicadores por parte do BP do proje
princípio, será efetuada 

No entanto, e com caráter excecional e de forma transitó
desenvolvem determinadas funcionalidades na aplicação
procedimentos de gestão dos projetos poderão ser realizados através
meios. Esta possibilidad

4. É possível distribuir pe

Sim, cada despesa será 
vez e, se for o caso, esta despesa poderá ser distribuída
distintas atividades, sempre que não ultrapasse os 100% do custo elegível
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3º TEMA. CIRCUITO FINANCEIRO 

Qual será o prazo para a apresentação do primeiro pedido de 

e de Gestão estabelecerá e comunicará aos BP o prazo para 
primeiro pedido de pagamento dos projetos aprovados na 1ª 

Quantos pedidos de pagamento se podem apresentar por an

vez por ano e o mais tardar até 1 de outubro
apresentar através de Coopera 2020, um pedido de pagamento do projeto 

que inclua todas as validações de despesas dos beneficiários que 
na aplicação no momento da preparação do pedido.  

poderá apresentar vários pedidos de pagamento na 
, embora se recomende que inclua o maior número possível 

de validações de despesa dos beneficiários. 

pedido de pagamento deve ser apresentado juntamente com o 
Relatório de Evolução do projeto. 

pedido de pagamento deverá ser assinado eletronicamente
representante do BP e enviado de forma eletrónica através da aplicação

Como apresentar os distintos relatórios que derivam da 

apresentação dos relatórios de atividade de cada beneficiário, o
de evolução e de execução de indicadores por parte do BP do proje

efetuada através da aplicação Coopera 2020.  

caráter excecional e de forma transitória
terminadas funcionalidades na aplicação Coopera 2020, 

procedimentos de gestão dos projetos poderão ser realizados através
sibilidade será comunicada aos beneficiários caso seja necessário

distribuir percentualmente uma despesa em várias a

ada despesa será introduzida pelo beneficiário em Coopera 2020 uma única 
se for o caso, esta despesa poderá ser distribuída de forma percentual nas 

sempre que não ultrapasse os 100% do custo elegível
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iro pedido de pagamento 

aos BP o prazo para a 
iro pedido de pagamento dos projetos aprovados na 1ª 

apresentar por ano? 

até 1 de outubro, o BP 
um pedido de pagamento do projeto 

rios que estejam 

apresentar vários pedidos de pagamento na 
o maior número possível 

untamente com o 

tronicamente pelo 
através da aplicação 

que derivam da execução do 

rio, ou dos relatórios 
de evolução e de execução de indicadores por parte do BP do projeto, em 

ria, enquanto se 
Coopera 2020, alguns 

procedimentos de gestão dos projetos poderão ser realizados através de outros 
caso seja necessário. 

em várias atividades? 

m Coopera 2020 uma única 
de forma percentual nas 

sempre que não ultrapasse os 100% do custo elegível. 
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4º TEMA. MODIFICAÇÕES DO PROJE

1. Os projetos aprovado

Sim, embora a possibilidad
modificações substanciais
1 modificação não substancial por ano 

As modificações substancia
prévia pelas estruturas de gestão do
beneficiários. 

Só as modificações 
alterações financeira
categorias de despesa e
aprovação pela AG.   

Durante a fase de encerramento
pagamento final, o programa prevê também um limiar de
máximo de 10% 
determinadas categorias de despesa
serviços externos, equipamentos)
orçamento dos beneficiários

2. Quem e como se apresentam 

As modificações do proj
consenso de todos os 
análise prévia de viabilidad
(SC) e uma proposta simplificada
determinar o caráter não
solicitada antes da sua

Posteriormente, e no âmbito da

haverá uma análise técnica

relativamente ao aprovado no projeto, 

Coordenação (UC) Nacionais e Regionais

No entanto, e com cará
estiverem desenvolvidas
2020, poderão estabelecer
modificações dos proje
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. MODIFICAÇÕES DO PROJETO 

ados podem ser modificados? 

sibilidade de introduzir alterações no projeto esteja
modificações substanciais durante todo o período de execução do projeto
1 modificação não substancial por ano natural.  

substanciais do projeto requerem sempre 
estruturas de gestão do programa antes da sua aplicação pelos 

 não substanciais que impliquem exclusivamente 
alterações financeiras no orçamento aprovado do beneficiário 
categorias de despesa e/ou anualidades poderão ser executadas antes da sua 

encerramento financeiro do projeto e ligado ao pedido de
inal, o programa prevê também um limiar de flexibilidad

 na execução do orçamento aprovado em vigor em 
determinadas categorias de despesa (pessoal, deslocação e alojamento, peritos e 
serviços externos, equipamentos) para a realização de um ajuste final 

beneficiários.  

apresentam as modificações? 

As modificações do projeto serão apresentadas pelo BP em Coopera 2020
os beneficiários. Para todas as modificações haverá uma

de viabilidade e coerência por parte do Secretariado Conjunto
sta simplificada das alterações a realizar

ter não substancial, substancial ou não viável 
a apresentação eletrónica efetiva pelo BP.  

no âmbito da instrução do pedido de modificação

análise técnica das alterações requeridas pelos benefici

relativamente ao aprovado no projeto, por parte das respetivas Unidades de 

Nacionais e Regionais e o SC. 

com caráter excecional e de forma transitória
desenvolvidas as funcionalidades correspondentes na aplicação Coopera 

lecer-se outros meios para a apresentação e tramitação das 
modificações dos projetos. 
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no projeto esteja limitada a 2 
durante todo o período de execução do projeto e a 

empre a aprovação 
da sua aplicação pelos 

exclusivamente 
rio por atividades, 

u anualidades poderão ser executadas antes da sua 

do projeto e ligado ao pedido de 
flexibilidade de um 

na execução do orçamento aprovado em vigor em 
(pessoal, deslocação e alojamento, peritos e 

ajuste final no 

Coopera 2020 após 
modificações haverá uma 

por parte do Secretariado Conjunto 
realizar, que permitirá 

 da modificação 

do pedido de modificação definitivo 

pelos beneficiários 

por parte das respetivas Unidades de 

ria, enquanto não 
s na aplicação Coopera 

apresentação e tramitação das 
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3. Qual será o prazo 
modificações? 

Qualquer pedido de modificação do projeto deverá
com 6 meses de antecedência
aprovada. 

O prazo de resolução de uma
de uma modificação
da data da sua apresentação efetiva pelo BP através da aplicação

Os referidos prazos poderão
informação adicional ao
programa, durante a fase de instrução da modificação

4. Que tipo de alterações implica uma modificação não substancial?

As modificações não substanciais do projeto são as que 
menores no orçamento, nas ações
atividades da operação, sempre que estas últimas não impliquem a alteração das 
datas de início ou de conclusão aprovadas para o projeto.

Para obter uma informação mais 
deverá consultar o ponto 5.4.1 do Manual de Gestão de Projetos, disponível na 
rubrica “Gestão de proje

5. Que tipo de alterações i

As modificações substanciais do projeto são as que implicam
composição da parceria, alteração nas atividades que afetam o conteúdo ou a 
natureza das ações, os resu
maiores no orçamento dos benefic
total aprovado dos beneficiários ou do projeto, alterações de indicadores ou 
eventuais alterações da data de finalização apovada pelo projeto.

Para obter uma inform
deverá consultar o ponto 5.4.2
rubrica “Gestão de proje

6. Durante a execução
atribuição dos custos de pessoal de um beneficiá

Sim, sempre que a alteração do modo 
devidamente justificada e não implique alterações no montante
aprovado para o beneficiário
determinada atividade. 
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zo estimado de apresentação e de resolução d

Qualquer pedido de modificação do projeto deverá ser apresentado
de antecedência relativamente à data de finalização da operação 

O prazo de resolução de uma modificação não substancial será de 1 mê
a modificação substancial será de 2 meses, em ambos casos

a apresentação efetiva pelo BP através da aplicação Coopera 2020. 

s poderão prorrogar-se caso seja neces
informação adicional ao BP, por qualquer uma das estruturas de gestão do 
programa, durante a fase de instrução da modificação. 

Que tipo de alterações implica uma modificação não substancial?

As modificações não substanciais do projeto são as que implicam 
orçamento, nas ações ou no calendário de execução das 

atividades da operação, sempre que estas últimas não impliquem a alteração das 
datas de início ou de conclusão aprovadas para o projeto. 

Para obter uma informação mais detalhada sobre as modificações não substanciais 
deverá consultar o ponto 5.4.1 do Manual de Gestão de Projetos, disponível na 

ão de projetos” da página web do Programa, www.poctep.eu

Que tipo de alterações implica uma modificação substancial?

substanciais do projeto são as que implicam
composição da parceria, alteração nas atividades que afetam o conteúdo ou a 

ões, os resultados, produtos e entregáveis previstos, 
maiores no orçamento dos beneficários ou que implicam variações no custo elegível 
total aprovado dos beneficiários ou do projeto, alterações de indicadores ou 
eventuais alterações da data de finalização apovada pelo projeto. 

Para obter uma informação mais detalhada sobre as modificaçõ
á consultar o ponto 5.4.2 do Manual de Gestão de Projetos, disponível na 

ão de projetos” da página web do Programa, www.poctep.eu

Durante a execução do projeto. Pode-se modificar o modo e detalhe
dos custos de pessoal de um beneficiário? 

a alteração do modo de atribuição de pessoal est
justificada e não implique alterações no montante

o beneficiário, na categoria de custos de p
.  

14 

resolução das 

apresentado pelo menos 
relativamente à data de finalização da operação 

bstancial será de 1 mês, e 
, em ambos casos, a contar 

Coopera 2020.  

necessário solicitar 
estruturas de gestão do 

Que tipo de alterações implica uma modificação não substancial? 

implicam alterações 
de execução das 

atividades da operação, sempre que estas últimas não impliquem a alteração das 

sobre as modificações não substanciais 
deverá consultar o ponto 5.4.1 do Manual de Gestão de Projetos, disponível na 

www.poctep.eu 

substancial? 

substanciais do projeto são as que implicam alterações na 
composição da parceria, alteração nas atividades que afetam o conteúdo ou a 

ltados, produtos e entregáveis previstos, alterações 
es no custo elegível 

total aprovado dos beneficiários ou do projeto, alterações de indicadores ou 

sobre as modificações substanciais 
do Manual de Gestão de Projetos, disponível na 

www.poctep.eu 

se modificar o modo e detalhe da 

de pessoal estiver 
justificada e não implique alterações no montante elegível 

de pessoal de uma 
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Considerando o exposto anteriormente, as alterações
com o método de cálculo e imputação
com a descrição do pe
(cargo/função), o número de trabalhadores afe
suas tarefas; o custo bruto; a pe
tarefas; ou o custo unitá

Este tipo de alterações supõ
dos beneficiários e não 
proceder a qualquer modificação do projeto
comunicadas e justificadas 

7. Quando é que se modifica

Em caso de modificações
conteúdo dos artigos 
de uma adenda ao Acor

8. Quando é que se modifica

O Acordo entre Beneficiá
ou, necessariamente, 
impliquem a renúncia, 
projeto. 

Qualquer modificação do Ac
deverá ser comunicada à
Gestão (CG) antes de su
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Considerando o exposto anteriormente, as alterações podem estar relacionadas 
de cálculo e imputação (tempo inteiro, tempo parcial o

ição do pessoal designado, como por exemplo o perfil profi
), o número de trabalhadores afetos a uma determinada a
o custo bruto; a percentagem de imputação; as horas dedicadas às 
custo unitário. 

Este tipo de alterações supõem uma atualização do detalhe 
e não implica uma modificação do proje

a qualquer modificação do projeto, estas alterações deverão ser 
comunicadas e justificadas de forma a atualizar o Formulário de Candidatura

é que se modifica o Acordo AG-BP? 

Em caso de modificações substanciais do projeto que impliquem
do Acordo AG-BP, este documento será modificado através 

adenda ao Acordo AG-BP que deverá ser assinada por ambas partes.

modifica o Acordo entre Beneficiários? 

O Acordo entre Beneficiários poderá ser modificado por iniciativa dos beneficiá
 quando haja alterações na composição da 

impliquem a renúncia, substituição ou incorporação de novos 

Qualquer modificação do Acordo entre Beneficiários durante a execução do proje
ser comunicada à Autoridade de Gestão (AG) e aprovada
(CG) antes de sua aplicação efetiva pela parceria. 
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podem estar relacionadas 
empo parcial ou por horas); 

perfil profissional 
tos a uma determinada atividade; 

m de imputação; as horas dedicadas às 

 do orçamento 
ção do projeto. Quando se 

, estas alterações deverão ser 
rio de Candidatura. 

impliquem alterações no 
rá modificado através 

ambas partes. 

por iniciativa dos beneficiários 
da parceria que 
 beneficiários no 

ordo entre Beneficiários durante a execução do projeto 
 pelo Comité de 
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5º TEMA. SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

1. O que é preciso para 

O principal requisito para poder 
a Coopera 2020 é a autenticação

Os utilizadores portugueses efetuam a 
do Cartão do Cidadão
digitais, embora o sistema de certificação recomendado para estes últimos seja o 
Certificado Digital emitido pela 

Também existem vários
quais não se pode garantir o correto funcionamento da aplicação, 
antes de proceder ao registo no Coopera 2020 
configurações do computador

� Sistema operativo: Windows 8.1 

� Navegador: 

� Microsoft Internet Explorer

� Versão

� Java script

� Cookies a

� Pop-

� Habilitar o download 

� Adobe Reader: Versão

� Java Virtual Machine: Versão

Na página web do programa,
rápida de incidencias en la firma electrónica
configuração do software
e utilizar todas as suas 

A aplicação Coopera 2020 não é compatível com
não é garantido que a aplicação tenha 
software distinto aos req
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º TEMA. SISTEMA DE INFORMAÇÃO COOPERA 2020 

O que é preciso para aceder à aplicação Coopera 2020? 

requisito para poder tramitar o registo na aplicação e posterior
autenticação eletrónica da identidade do utilizador

portugueses efetuam a autenticação digital da identidade
Cartão do Cidadão, e os espanhóis podem utilizar distintos certificados 

embora o sistema de certificação recomendado para estes últimos seja o 
emitido pela Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT).

existem vários requisitos técnicos de configuração do
se pode garantir o correto funcionamento da aplicação, 

proceder ao registo no Coopera 2020 recomenda-se que verifiquem
mputador. Os requisitos exigidos são os seguintes

Sistema operativo: Windows 8.1  

Navegador:  

Microsoft Internet Explorer 

Versão 11 

Java script ativado 

Cookies ativadas 

-ups ativadas 

Habilitar o download de arquivos  

Adobe Reader: Versão 11.0.10 o superior 

Java Virtual Machine: Versão 1.7 (link  download) 

rograma, www.poctep.eu, está disponível o documento
rápida de incidencias en la firma electrónica, com as instruções para a correta 

software necessário para interagir corretamente com 
as suas funcionalidades. 

A aplicação Coopera 2020 não é compatível com sistemas operativos iOS
que a aplicação tenha um funcionamento correto com um 

requisitos técnicos de acesso anteriormente mencionados
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tramitar o registo na aplicação e posterior acesso 
e do utilizador.  

identidade através 
distintos certificados 

embora o sistema de certificação recomendado para estes últimos seja o 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT). 

isitos técnicos de configuração do PC sem os 
se pode garantir o correto funcionamento da aplicação, sendo assim 

se que verifiquem as 
seguintes: 

está disponível o documento Guía 
es para a correta 

corretamente com a plataforma 

sistemas operativos iOS. Também 
funcionamento correto com um 

mencionados.  
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2. Como solicitar o acesso

Para poder aceder a Coopera 2020 é necessário o 
deste sistema de informação, através de um 
acreditação digital da identidade no 
Ministerio de Hacienda y Función Pública del Gobierno de España
Administração Orçamental do Ministério das Finanças e Função Pública do Governo 
da Espanha) (www.pap.minhafp.gob.es

O procedimento a seguir 
está descrito no ponto
Manual de Gestão de Proje

No devido momento, os beneficiários 
Secretariado Conjunto 
de Coopera 2020. 

Todos os beneficiários das opera
acesso como utilizadores
já que os acessos que foram 
reformulação das candidaturas nã
operações. 

3. Quantos utilizadores
2020? 

Os beneficiários devem solicitar novos ac
razoável de utilizadores, de acordo com as 
eletrónica do projeto. 
durante a fase de apresentação d

Os auditores externos
primeiro nível também
através do mesmo processo eletrónico que o pessoal
está descrito no ponto 

Os utilizadores autorizados 
determinadas e especí
representa no projeto: BP, beneficiário, auditor, etc.
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acesso à aplicação Coopera 2020? 

poder aceder a Coopera 2020 é necessário o registo prévio
deste sistema de informação, através de um processo eletrónico
acreditação digital da identidade no Portal de la Administración Presupuestaria del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública del Gobierno de España

stração Orçamental do Ministério das Finanças e Função Pública do Governo 
www.pap.minhafp.gob.es). 

a seguir pelos beneficiários para solicitar o acesso 
ponto 4.3 Registo de utilizadores e acesso à aplicação

de Projetos. 

No devido momento, os beneficiários receberão instruções específicas 
 (SC) para solicitar o acesso e gerir os seus p

odos os beneficiários das operações aprovadas deverão solicitar no
utilizadores de Coopera 2020 para a gestão eletrónica

que foram disponibilizados durante a fase de apresentação
candidaturas não são válidos para a gestão do 

Quantos utilizadores pode ter um beneficiário para aceder a Coopera 

devem solicitar novos acessos a Coopera 2020 para 
razoável de utilizadores, de acordo com as necessidades das tarefas de gestão via 

to. Estes acessos são distintos dos que foram dispo
apresentação das candidaturas. 

externos designados para desempenhar a funções
o nível também devem solicitar o acesso como utilizadores

através do mesmo processo eletrónico que o pessoal gestor do beneficiá
 4.3 do Manual de Gestão de Projetos. 

Os utilizadores autorizados dispõem de um perfil e condições
específicas em função do papel que desempenha 

no projeto: BP, beneficiário, auditor, etc.  
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registo prévio como utilizador 
processo eletrónico que requer 

Portal de la Administración Presupuestaria del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública del Gobierno de España (Portal da 

stração Orçamental do Ministério das Finanças e Função Pública do Governo 

 a Coopera 2020 
Registo de utilizadores e acesso à aplicação  do 

específicas através do 
us projetos através 

solicitar novamente o 
trónica do projeto, 
apresentação e de 

o são válidos para a gestão do módulo de 

eder a Coopera 

sos a Coopera 2020 para um número 
das tarefas de gestão via 

dos que foram disponibilizados  

funções de controlo de 
es da aplicação, a 

do beneficiário, que 

condições de acesso 
que desempenha a entidade que 
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TEMA 6. OUTRAS QUESTÕES

1. Um beneficiário pode 
entidade? 

Não, os beneficiários
execução das atividades aprovadas e pelas quais são 

Os beneficiários só
projeto, que não possam ser realizada
terceiras pessoas seja

As contratações externas de 
expressamente previstas
com legislação vigente aplic
princípios que dela derivam
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UTRAS QUESTÕES 

Um beneficiário pode delegar a execução do projeto numa

rios dos projetos devem participar de mane
das atividades aprovadas e pelas quais são responsáveis

Os beneficiários só podem contratar as atividades diretamente 
ossam ser realizadas pelos próprios, ou cuja 

seja mais transparente ou económica. 

As contratações externas de peritos e serviços externos
amente previstas no formulário de candidatura aprovado e cumprir 

com legislação vigente aplicável em matéria de contratação
princípios que dela derivam.  
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delegar a execução do projeto numa terceira 

participar de maneira ativa na 
responsáveis. 

diretamente ligadas ao 
ou cuja realização por 

peritos e serviços externos devem estar 
didatura aprovado e cumprir 

el em matéria de contratação pública e os 
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