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PERGUNTAS FREQUENTES (FAQ) 

 

25 de fevereiro de 2019 

 

PERGUNTA: “Estivemos a estudar o vosso convite à apresentação de projetos e temos algumas 

dúvidas quanto à nossa elegibilidade enquanto Associação Juvenil, nomeadamente no que se 

refere: 

- "Ter experiência em diversos projetos ambientais e/ou de educação e sensibilização, e com 

orçamentos semelhantes nos últimos anos." - temos algum trabalho na área da educação global e 

da sensibilização ambiental e este ano fizemos uma candidatura para o Campo de Trabalho 

Internacional no âmbito da limpeza da praia e do pinhal. No entanto, não temos nenhum projeto 

na nossa associação que atinja um orçamento entre 3000 a 7000€. 

- Mesmo em termos de capacidade de estabelecimento de parcerias, duvidamos conseguir 

concretizar um número muito variado ou alto de parcerias nesta região, pois a participação 

comunitária é fraca.” 

RESPOSTA: Quando indicamos experiência em projetos com "orçamentos semelhantes" 

queremos reforçar que é importante que a organização já tenha feita a gestão de algum projeto 

num valor semelhante. Porém, não precisa de ser um valor exatamente igual ao que a organização 

está a solicitar. Isto é, poderão considerar orçamentos próximos daquele que solicitam, como 

experiência com orçamentos semelhantes. 

No que às parcerias diz respeito importa referir que a existência de parcerias não é um critério de 

elegibilidade estabelecido pela linha de financiamento. Assim sendo, poderão existir parceiros ou 

não no âmbito da proposta apresentada. 

 

PERGUNTA: “Os ordenados orçamentados têm de ser em número equivalente ao número de 

meses que o projeto decorre. Ou seja, se o projeto tiver 7 meses, têm de ser orçamentados 7 meses 

de ordenado?” 

RESPOSTA: Os ordenados deverão corresponder ao número de meses que o candidato considera 

que deve garantir no projeto, isto é, fica ao critério da organização qual o número de meses que 

apresenta. No entanto, não deverão ultrapassar o número de meses do projeto, uma vez que 

apenas são elegíveis os custos incorridos durante a implementação do mesmo. 
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PERGUNTA: “As deslocações têm de ser descritas por dia? No orçamento deveremos referir o 

objetivo ou o destino dessas viagens?” 

RESPOSTA: As deslocações ou outras rubricas são descritas consoante preferência do candidato, 

sendo que o documento de orçamento não define qual a unidade a ser utilizada. Desde que 

indique corretamente a unidade escolhida e o número de unidades correspondente poderão 

prever o custo como fizer mais sentido no projeto. 

 

PERGUNTA: “Se, eventualmente, a candidatura não for aprovada: a) temos algum feedback 

quanto aos pontos desfavoráreis? e b) podemos, num outro convite de apresentação de projetos, 

usar a mesma "ideia", com os devidos ajustamentos?” 

RESPOSTA: Todos os candidatos receberão uma resposta no final do concurso que incluirá a 

pontuação obtida em cada parâmetro.  

A ideia do projeto é do candidato. Assim, a liberdade de ação também é do candidato, desde que 

isso não ponha em causa a execução do projeto. 

 

PERGUNTA: “Os projetos devem iniciar obrigatoriamente a 1 de Maio?” 

RESPOSTA: Tal como indicado nas diretrizes de candidatura: "Os projetos terão início a 1 de 

maio de 2019. Atividades iniciadas antes desta data não podem ser financiadas. 

 

PERGUNTA: “Identificam no regulamente que os projetos que se podem candidatar devem estar 

enquadrados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 11, 12 ou 13. No ODS 11 um dos 

temas mencionados prende-se com a preocupação de tornar as cidades inclusivas. Contudo, no 

regulamento do programa quando falam dos temas a qual os projetos se podem candidatar 

focam-se unicamente na questão ambiental. Serão apenas considerados projetos que se estejam 

dentro dos ODS referidos e que ligados ao tema do clima e ambiente?” 

RESPOSTA: Importa referir que, tal como indicado nas diretrizes de candidatura, o principal 

objetivo do apoio financeiro prestado por este convite é contribuir para o desenvolvimento do conhecimento e 

da compreensão crítica entre os cidadãos da UE sobre a interdependência global e do sentido de co-

responsabilidade da sociedade europeia em matéria de alterações climáticas (objetivo global) através da 

promoção e do envolvimento de pequenas e médias OSC ativas na área de sensibilização e advocacia das 
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questões ambientais para promover projetos eficazes em prol dos cidadãos europeus, em matéria de alterações 

climáticas e vida sustentável (objetivo específico). 

O convite identificou três áreas prioritárias para alcançar o objetivo específico e global do programa:  

 Tornar cidades e comunidade sustentáveis (ODS 11) 

 Garantir padrões sustentáveis de produção e consumo (ODS 12) 

 Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos (ODS 13) 

 A fim de serem considerados para financiamento, os projetos propostos devem estar de acordo com apenas 

uma das sub-prioridades identificadas e devem visar a promoção de ações efetivas para o benefício dos 

cidadãos sobre as alterações climáticas e vida sustentável.  

Assim, serão apenas considerados projetos nas áreas das alterações climáticas e vida sustentável, 

que se enquadrem numa das sub-prioridades identificadas. 

 

PERGUNTA: “Com referência ao concurso "No PlanetB" - pequenas ações, confirmen-nos pf que 

uma sociedade por quotas (Lda.) não se pode candidatar, mesmo que ainda não tenha qualquer 

atividade?” 

RESPOSTA: Como indicado nas diretrizes de candidatura da linha de financiamento: para ser 

elegível para uma subvenção ao abrigo deste convite à apresentação de propostas, o requerente deve:  

 Ser legalmente constituído e 

 Ser uma organização sem fins lucrativos e  

 Ser uma Organização da Sociedade Civil e  

 Estar sediado em Portugal e 

 Ter um volume de negócios anual inferior a 300.000 EUR e 

 Ter um histórico comprovado de projetos anteriores semelhantes, geridos com sucesso nos últimos 3 

anos e 

 Não estar a beneficiar de um projeto financiado no âmbito do Programa DEAR (convite à 

apresentação de propostas de 2016), direta ou indiretamente (por exemplo, através do apoio 

financeiro a terceiros de um projeto financiado pelo DEAR). 
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Assim, deverão cumprir com todos os requisitos de elegibilidade indicados, de forma a poderem 

ser considerados na avaliação das propostas apresentadas. 

 

PERGUNTA: “Estamos neste momento a preparar uma apresentação de proposta para o No 

Planet B – Pequenas ações. Ao preencher o vosso Anexo I – A – formulário de candidatura 

deparamo-nos com uma dúvida: no quadro A.1. quando dizem “Breve descrição da organização 

parceira, indicando o objetivo, a estrutura e as atividades principais” pedem para descrever os 

Amigos da Montanha, ou a descrição do possível parceiro do projeto?” 

RESPOSTA: Quando solicitamos uma "Breve descrição da organização parceira, indicando o 

objetivo, a estrutura e as atividades principais" estamos a referir-nos à organização identificada no 

respetivo quadro, ou seja ao candidato. O termo "parceira" refere-se ao facto de esta poder vir a 

ser uma organização parceira do NOPLANETB, daí essa referência. 

 

PERGUNTA: “Enquanto Associação Juvenil temos que indicar o "Volume Médio de Negócios"?” 

RESPOSTA: Sim, deverão indicar o volume de negócios. Isso permitirá comprovar que cumprem 

o critério de elegibilidade "Ter um volume de negócios anual inferior a 300.000 EUR". 

Habitualmente, este valor corresponde ao valor de vendas + valor de prestação de serviços e 

encontra-se no documento de Demonstração de Resultados. 

Custos com materiais e consumíveis poderão ser indicados na rubrica 3.4 do orçamento. 

 

PERGUNTA: “Relativamente ao "Nome e Número de Registo", estão a referir-se ao registo em 

quê?”  

RESPOSTA: A organização deverá estar legalmente constituída. Para tal, deverá existir um 

registo fiscal e uma escritura ou documento equivalente. Deverão, portanto, indicar o nome oficial 

e o número do registo que consta do documento utilizado (habitualmente corresponde ao NIPC). 

 

PERGUNTA: “Em relação a secção "1.1 Salários (salários brutos, incluindo encargos sociais e 

outros custos relevantes)" do Orçamento, dado que a Associação organiza vários projetos ao longo 

do ano deveremos fazer um cálculo do salário afeto para este projeto, ou indicar o salário total?” 

RESPOSTA: Relativamente ao orçamento deverão ser indicados os custos afetos ao projeto, 

exclusivamente. Poderão indicar na coluna de descrição qual a percentagem de afetação do 

recurso. 
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PERGUNTA: “Ainda no Orçamento em que secção entram as despesas com os consumíveis e 

material a utilizar no Projeto?” 

RESPOSTA: Custos com materiais e consumíveis poderão ser indicados na rubrica 3.4 do 

orçamento. 

 

PERGUNTA: “A cópia do certificado de registo da Organização pode ser o número e cópia da 

Certidão permanente? Gostávamos só de saber se para esta candidatura seria suficiente.” 

RESPOSTA: Sim, poderão apresentar a cópia da certidão permanente. Esse documento será 

suficiente. 

 

PERGUNTA: “Quanto pedem na candidatura o 'Nome e número do registo' referem-se ao 

local/conservatória onde foi registada a OSC? A que número se referem?” 

RESPOSTA: O pedido de nome e número de registo refere-se ao nome oficial com que a 

organização foi registada e ao número de registo (habitualmente utiliza-se o NIPC) esta 

informação consta do documento de registo que nos irão apresentar, que poderá ser a certidão 

permanente ou equivalente. 

 

PERGUNTA: “A demonstração de resultados é equiparável ao relatório de contas?” 

RESPOSTA: A demonstração de resultados é uma parte do relatório de contas. Porém, esta será 

suficiente para confirmar o volume de negócios. 

 

PERGUNTA: “Quanto à demonstração de resultados de 2018, esta só teremos disponível a 31 de 

Março. Segundo o nosso contabilista, não nos deveria ser exigido este documento até essa data. É 

possível entregar este documento a posteriori?” 

RESPOSTA: Informamos que não é solicitado o relatório de contas de 2018, mas sim os relatórios 

anuais de contas dos 3 últimos anos. Por esta informação entenda-se os relatórios que se 

encontram disponíveis, considerando os prazos legais. Assim, deverão remeter documentação 

relativa a 2015, 2016 e 2017. 
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PERGUNTA: “Quanto ao co-financiamento, é obrigatório a nossa entidade ter essa entrada de 

dinheiro ou os nossos parceiros podem pagar directamente a fornecedores/colaboradores do 

projecto?  

Parceiros que contribuam com produtos, aluguer de espaços, comunicação, meios humanos, 

podem ser contabilizados como co-financiadores?” 

RESPOSTA: Relativamente, a esta questão não estamos certos se a compreendemos perfeitamente, 

porém informamos que as diretrizes de candidatura foram atualizada em dezembro de 2018, onde 

poderão encontrar a seguinte orientação: O projeto apresentado ao abrigo do presente convite à 

apresentação de propostas não poderá exceder os 100% do total dos custos elegíveis. Assim, não é 

necessário o projeto ser cofinanciado. 

Por falha nossa, detetamos que o ponto D1. não foi eliminado do "Anexo I-A Formulário de 

candidatura" no momento de atualização das diretrizes. Assim, esse ponto deverá ser ignorado. 

Iremos proceder à retificação do mesmo o quanto antes. 

 

PERGUNTA: “Podemos contar com receitas próprias para justificar a sustentabilidade e 

continuidade do projecto?” 

RESPOSTA: A sustentabilidade do projeto poderá ser justificada da forma que a organização 

considere mais pertinente. Esta justificação não se deverá limitar à gestão financeira. 

 

PERGUNTA: “As acções do projecto podem ser focadas numa só região, ainda assim num modelo 

replicável a outra escala?” 

RESPOSTA: Sim, as ações do projeto podem ser focadas numa região ou localidade única. 

 

PERGUNTA: “Para a Secção B - A IDEIA DO PROJETO - em detalhe (máx. 3 páginas) confirma-

me que toda a secção, incluindo B.4 Escalabilidade, replicabilidade e impacto e B.5. Fases do 

projeto, tem que ser resumida em 3 páginas?” 

RESPOSTA: Importa referir que a indicação de  máximo 3 páginas é relativa a toda a secção B, 

sendo que poderão apagar as indicações de preenchimento do documento que se encontram em 

itálico. 
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PERGUNTA: “Num projecto com um investimento de 10 000 € pode ser apresentado a projecto 

sendo que ultrapassa o limite máximo dos projectos assumindo um cofinanciamento abaixo dos 

100%?” 

RESPOSTA: Informamos que os montantes de orçamento dos projetos apresentados no âmbito 

desta linha deverão encontrar-se entre os 3.000€ e os 7.500€. Assim, deverão apresentar um 

orçamento até ao montante máximo indicado. Custos adicionais ao projeto não deverão ser 

considerados no documento de candidatura. 

 

PERGUNTA: “No anexo II - Orçamento, poderia-me p.f clarificar o significado das colunas 

"Unidade e Numero de Unidades". por exemplo relativamente aos salários.” 

RESPOSTA: Relativamente à questão colocada informamos que na coluna "Unidade" deverão 

indicar qual é a unidade de medida, isto é, por exemplo (pegando no exemplo dos recursos 

humanos) a unidade pode ser "Mês" sabendo que os custos apresentados nesta linha serão 

relativos a custos mensais. Na coluna "Número de unidades" deverão indicar quantas unidades 

irão usar para esse recurso, por exemplo, 5 unidades. Assim, sabemos que projeto tem coberto o 

financiamento de 5 meses de salário ou parte dele daquele recurso humano. 

O mesmo se pode aplicar a outros tipos de despesas, imagine que a rubrica é "Material 

informativo", a unidade pode ser, por exemplo, "Folhetos" e o número de unidades é o número de 

folhetos contemplados, por exemplo, 50. Assim, sabemos que serão cobertos pelo financiamento 

50 folhetos. 

 

PERGUNTA: “Nos campos do anexo I, Formulário de candidatura: Orçamento total (EUR) e 

Contribuição total solicitada (EUR) devo referenciar no campo "orçamento total" o montante 

referido no anexo II Orçamento? 

E no campo "contribuição total solicitada", trata-se do valor máximo que pode ser contribuido 

pela v/ organização? 

Isto é, afecta a seleção da candidatura, o fato do orçamento ser maior que a contribuição 

solicitada?” 

RESPOSTA: No campo "Orçamento total (EUR)" deverão indicar o montante total referido no 

Anexo II - Orçamento. Atente às indicações que se encontram nas diretrizes de candidatura que 

dizem que: Qualquer projeto submetido ao abrigo do presente convite à apresentação de propostas deve 
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situar-se entre os seguintes montantes mínimo e máximo: Montante mínimo: EUR 3.000 €; Montante 

máximo: EUR 7.500 €. 

No campo "Contribuição total solicitada (EUR)" deverão indicar o montante total da contribuição 

que esperam receber no âmbito da apresentação do projeto à linha de financiamento, sendo que 

tal como indicado nas diretrizes:  O projeto apresentado ao abrigo do presente convite à apresentação de 

propostas não poderá exceder os 100% do total dos custos elegíveis. O projeto é totalmente financiado pelo 

fundo. Assim, poderão solicitar até 100% do financiamento. 

A contribuição solicitada pode ser inferior ao montante do orçamento total do projeto, desde que 

este não ultrapasse os montantes mínimo e máximo estabelecidos. 

 

PERGUNTA: “Eu queria saber se pode fazer a candidatura (texto) em inglês ou tem que estar em 

português?” 

RESPOSTA: Informamos que, tal como indicado, nas diretrizes de candidatura: Os candidatos 

devem submeter as suas candidaturas em Português. Esta regra aplica-se a todos os formulários de 

candidatura 

 

PERGUNTA: “Soubemos recentemente que já não é necessário existir uma entidade que co-

financie 10% do valor total em orçamento para a candidatura. Sendo assim o valor total em 

orçamento, até 7.500€, será financiado pelo projecto No Planet B, correcto? No entanto, não 

havendo co-financiamento podemos ter na mesma um parceiro financeiro? Ou seja, um parceiro 

que nos dê apoio financeiro para a realização de acções para além daquelas que ficarão 

asseguradas pelos 7.500€ (valor máximo) pedidos em orçamento?” 

RESPOSTA: Importa referir que inserimos alteração acerca do montante de financiamento a 21 de 

dezembro, pelo que desde essa data está divulgado que o projeto poderá ser financiado a 100%. 

Assim sendo, tal como indicado nas diretrizes: Qualquer projeto submetido ao abrigo do presente 

convite à apresentação de propostas deve situar-se entre os seguintes montantes mínimo e máximo: 

Montante mínimo: EUR 3.000 €; Montante máximo: EUR 7.500. Posto isto, deverão apresentar um 

orçamento até ao montante máximo indicado. Custos adicionais ao projeto não deverão ser 

considerados no documento de candidatura. 
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PERGUNTA: “A nossa candidatura conta com vários parceiros e colaboradores, é necessário 

documentos que comprovem essas mesmas parcerias e colaborações, tais como protocolos de 

parceria e cartas de intenção de parceria?” 

RESPOSTA: Uma vez que a linha de financiamento não prevê a existência de parceiros não é 

necessário, no momento de candidatura fazer prova das parcerias estabelecidas. Caso seja 

necessário, essa informação será solicitada posteriormente. 

 

PERGUNTA: “Só nos apercebemos desta alteração do co-financiamento, do montante global 

disponível e do prazo de candidatura no dia 30 de janeiro e por essa razão temos estado a 

reestruturar a candidatura para ir de encontro com a alteração do co-financiamento. Agradecemos 

também que nos confirmem se só foram estas as alterações que ocorreram ou se mais alguma 

regra foi alterada para que possamos enviar a candidatura correctamente.” 

RESPOSTA: A alteração acerca da percentagem de financiamento foi inserida a 21 de dezembro 

2018, pelo que desde essa data está divulgado que o projeto poderá ser financiado a 100%. 

As modificações que se verificaram a 30 de janeiro 2019 foram, precisamente, o aumento do 

montante global disponível e, por essa razão, a prorrogação do prazo de candidatura até às 12h de 

28 de fevereiro de 2018. As regras gerais de candidatura não foram alteradas. 

 

PERGUNTA: “Estamos a finalizar a nossa proposta a apresentar no âmbito do convite às 

pequenas ações e vimos por este meio perguntar se o documento contabilístico "Demonstração 

dos Resultados por naturezas" é suficiente para confirmar o volume de negócios.” 

RESPOSTA: O documento de Demonstração de Resultados é suficiente para confirmar o volume 

de negócios, sendo que deverão submeter os documentos relativos aos últimos três anos. 

 

PERGUNTA: “Estivemos a analisar as directrizes do V/convite à apresentação de propostas para 

pequenas acções e estamos em crer que reunimos todos os critérios de elegibilidade. No entanto, 

há um critério que nos suscitou dúvidas: 

«A organização deve ter pelo menos três anos de existência oficial». A nossa organização foi 

criada/registada em Janeiro de 2016, pelo que completou 3 anos de existência oficial no passado 

mês de Janeiro/2019, desenvolvendo actividades regulares ao longo deste período. Cumprimos 

assim este critério, mas só nos é possível apresentar os resultados financeiros de 2016 e 2017 na 
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data da submissão, uma vez que o de 2018 só estará disponível a 31 de Março. Qual é o 

V/entendimento sobre esta questão?” 

RESPOSTA: Importa referir que o critério com o qual está relacionada a necessidade de a 

Organização ter, pelo menos, três anos de existência oficial  é "Ter um histórico comprovado de 

projetos anteriores semelhantes, geridos com sucesso nos últimos 3 anos". Para este caso específico 

a organização deve comprovar a sua experiência preenchendo a Secção C do Anexo I - Formulário 

de candidatura. Porém, são solicitados também dados financeiros dos últimos três anos  para 

comprovar que a Organização tem "um volume de negócios anual inferior a 300.000 EUR". Por 

esta informação entenda-se os relatórios que se encontram disponíveis, considerando os prazos 

legais. 

 

PERGUNTA: “É possível a mesma organização concorrer com mais do que um projeto?” 

RESPOSTA: Importa referir que as organizações poderão apresentar mais que uma proposta de 

projeto à linha de financiamento. Porém, é importante salientar que tal como indicado nas 

diretrizes Apenas uma proposta de projeto pode ser financiada para cada candidato, no âmbito deste convite 

à apresentação de propostas. 

 

PERGUNTA: “Apenas os custos elegíveis podem ser considerados para uma subvenc ̧ão. Os custos 

elegíveis devem basear-se em custos reais com base em documentos comprovativos.  

Significa isto que juntamente com o orçamento deveremos submeter faturas pró-forma ou 

documento equivalente que ateste os valores indicados?” 

RESPOSTA: Refere-se à  importância de prever custos reais, considerando que em caso de 

concessão do financiamento deverão ser apresentados documentos comprovativos de todas as 

despesas identificadas e realizadas. Isto para salvaguardar que as variações do orçamento não põe 

em causa a prossecução do projeto. 

 

PERGUNTA: “Estamos a preparar uma candidatura ao No Planet B e surgiu-nos uma dúvida: no 

formulário de candidatura estão a pedir "Modelo gráfico ou audiovisual: inserir a hiperligação de 

acesso ao seu modelo" Com isto pretendem um fluxograma a explicar o processo / projeto ou uma 

Imagem visual/logotipo?”  
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RESPOSTA: No que à questão colocada diz respeito informamos que o pedido que se encontra no 

formulário está relacionada com a informação que se encontra nas diretrizes, relativa à submissão 

de candidaturas: 

A candidatura deve ser submetida juntamente com a Cópia do Registo e dos Estatutos da Organização e os 

três últimos relatórios anuais. O processo de candidatura é composto por: um modelo Audiovisual ou 

Gráfico (inserir hiperligação de partilha no ponto A3. do Anexo I-A) + formulário de candidatura (Anexo I-

A), o orçamento detalhado (Anexo II) e a Declaração das partes terceiras (Anexo I-B), Declaração de Não 

Financiamento DEAR (Anexo I-C).  

 Os modelos Audiovisuais ou Gráficos devem ilustrar o que será feito e mostrar a solução identificada. 

Apenas deve ser submetido um modelo. A criatividade e a capacidade de disseminação da mensagem serão 

valorizadas. Materiais sustentáveis são altamente recomendados (se aplicável). O modelo deve cumprir, 

estritamente, as regras:  

 Modelo audiovisual (vídeo, spot, música, etc.): 2 minutos ou 10 slides no máximo  

 Modelo gráfico (flyer, poster, etc.): Máximo de página A4  

 Informação obrigatória a incluir nos modelos Audiovisuais ou Gráficos: fundamentação do problema, 

grupo-alvo e objetivo(s). Os modelos Audiovisuais ou Gráficos permitirão às organizações apresentar a sua 

ideia de forma clara e demonstrar a sua capacidade de difundir a mensagem deforma eficaz, considerando o 

grupo alvo. 

Assim, deverão seguir as orientações das diretrizes, sendo que fica totalmente ao critério do 

candidato que tipo de modelo irá apresentar. 

 

PERGUNTA: “Relativamente ao critério de elegibilidade “Ter um histórico comprovado de 

projetos anteriores semelhantes, geridos com sucesso nos últimos 3 anos”, este histórico refere-se 

exclusivamente a projectos com um valor orçamental semelhante ao projecto a candidatar? Esta 

dúvida surge porque a nossa Associação desenvolve um plano de actividades anual. (…) 

Desenvolvemos actividades regulares e relevantes, mas não incluídas num projecto financiado 

(seja por mecenas, fundos públicos ou candidaturas). Isso poderá contar mesmo assim para a 

experiência do candidato?” 

RESPOSTA: Todas as atividades que considerem relevantes podem ser indicadas como 

experiência do candidato, independentemente de estas se enquadram em projetos financiados ou 

não. Porém, considerem que mesmo com trabalho em regime voluntário e com doações deverão 
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indicar o custo aproximado dessas atividades, isto é, qual seria o custo das mesmas se não 

garantissem os recursos de forma gratuita. Importa também salientar que devem, sempre que 

possível, indicar atividades ou projetos cujo valor orçamental seja semelhante ao que estão a 

solicitar. 

 

PERGUNTA: “Nos projectos a candidatar, os custos em recursos humanos são elegíveis apenas 

para staff já existente das organizações ou também para os recursos humanos que tenhamos de 

contratar para a boa execução do projecto? Neste caso são elegíveis custos de trabalhadores 

independentes (vulgo recibos verdes) ou apenas para trabalhadores com contracto?” 

RESPOSTA: Poderão considerar os custos que são importantes para garantir a boa execução do 

projeto. Se, para tal, necessitam de contratar novos recursos humanos isso pode ser considerado. 

Poderão também incluir a aquisição de serviços, com a hipótese de contratar serviços em regime 

de trabalho independente. Note, no entanto, que este tipo de custos com serviços não deve ser 

enquadrado na rubrica de recursos humanos do orçamento, mas sim a na rubrica de outros custos 

e serviços. 

 

PERGUNTA: “No documento das directrizes (no ponto 4) mencionam que os projectos 

vencedores serão financiados a 100%, no entanto no modelo de contracto (anexo III, no artigo 3.2) 

vem mencionado um apoio de 90%. Qual a percentagem de apoio aos projectos vencedores?” 

RESPOSTA: Deverá ser considerada a informação que consta das diretrizes de candidatura, pelo 

que os projetos vencedores serão apoiados em 100%. O documento de contrato é um modelo para 

consulta, tenham em conta que este documento será ajustado no momento de concessão do 

financiamento, considerando as especificidades da proposta aprovada. 

 

PERGUNTA: “Quando é entregue o valor financiado pela candidatura “No Planet B – Pequenas 

Acções”. Apenas no final do projecto mediante apresentação de comprovativos (facturas e recibos) 

ou será entregue algum montante no início ou durante o projecto?” 

RESPOSTA: O valor do financiamento é concedido por partes, consoante a duração do projeto e 

as necessidades de financiamento do mesmo, sendo que é disponibilizado um montante no 

arranque do projeto e as verbas seguintes são desbloqueadas mediante a apresentação de relatório 

narrativo e financeiro. 
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PERGUNTA: “O "Anexo I-B Declaração da parte terceira" e o "Anexo I-C Declaração de Não 

Financiamento DEAR" são para ser assinados apenas pela entidade proponente ou também pelas 

entidades parceiras do projeto?” 

RESPOSTA: Uma vez que a linha de financiamento não prevê a existência de parceiros não é 

necessário, no momento de candidatura fazer prova das parcerias estabelecidas. Assim sendo, as 

declarações em questão apenas devem ser assinadas apenas pela entidade proponente. 

 

PERGUNTA: “Na página 4 do documento com as directrizes de candidatura diz para 

considerarmos no orçamento e plano de atividades iniciativas que "serão organizadas reuniões e 

atividades de desenvolvimento de competências durante a implementação dos projetos". Estas 

reuniões e atividades são organizadas para nós (coordenadores do projecto) participarmos? 

Deveremos considerar despesas de deslocação a estas reuniões? Serão realizadas em Portugal?” 

RESPOSTA: As reuniões serão organizadas para as entidades financiadas, sendo que as 

organizações poderão ter mais que um elemento presente. Poderão considerar a presença do 

coordenador do projeto e outros elementos da equipa do mesmo que considerem relevante. 

Quanto aos custo a considerar, a referência a essa informação serve precisamente para que, caso as 

organizações assim o entendam, sejam previstos em orçamento custos de deslocação para estas 

formações. Os workshops em questão terão lugar em Portugal, mais precisamente em Lisboa. 

 

PERGUNTA: “É obrigatório encontrar uma organização estrangeira que aplique uma das 

actividades a nível europeu? A possível inscrição na rede/plataforma de iniciativas europeias e 

mundiais semelhantes às actividades do projecto, servem também como iniciativa à  escala 

europeia?” 

RESPOSTA: As ações do projeto podem ser focadas numa região ou localidade única, não 

existindo obrigatoriedade de estas serem aplicadas a nível nacional ou europeu. Essa referência 

nas diretrizes esta relacionada com o computo geral do projeto no qual se enquadra a linha de 

financiamento e na possibilidade de se replicarem as atividades financiadas. 

 

PERGUNTA: “O orçamento total do projeto deve ser até 7500€. Contudo, não compreendi a rú

brica na vossa folha excel do orçamento a rúbrica “cofinanciamento”, o que se deve preencher 

nesse campo?” 
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RESPOSTA: No campo "Confinanciamento" deverão indicar o montante total da contribuição que 

esperam receber no âmbito da apresentação do projeto à linha de financiamento, sendo que tal 

como indicado nas diretrizes:  O projeto apresentado ao abrigo do presente convite à apresentação de 

propostas não poderá exceder os 100% do total dos custos elegíveis. O projeto é totalmente financiado pelo 

fundo. Assim, poderão solicitar até 100% do financiamento. 

A contribuição solicitada pode ser inferior ao montante do orçamento total do projeto, desde que 

este não ultrapasse os montantes mínimo e máximo estabelecidos. 
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