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NOTA INTRODUTÓRIA

Este guia tem por finalidade prestar apoio aos beneficiários com o intuito de facilitar o
preenchimento do formulário único de pedido de pagamento no âmbito do Sistema de Incentivos
para a Competitividade Empresarial – Competir+ (em todos os seus subsistemas e medidas) não
dispensando, no entanto, a consulta da regulamentação aplicável.
A formalização de um pedido de pagamento inclui o preenchimento e a entrega eletrónica do
formulário disponibilizado no Balcão 2020, e a certificação da despesa por um Revisor Oficial de
Contas ou Contabilista Certificado, quando e conforme aplicável.

Todos os pedidos de pagamento são objeto de verificações administrativas (documentais,
contabilísticas e financeiras) podendo ainda ser promovidas verificações no local.

O formulário eletrónico contempla alguns automatismos e validações que facilitam não só o registo
das despesas declaradas pelo beneficiário em cada pedido de reembolso, como conferem vantagens
ao nível do processo de verificação, designadamente em termos da conferência do somatório da lista
de despesas e da sua conformidade com o montante de reembolso solicitado, da coerência entre o
tipo e o montante dos investimentos aprovados e realizados, bem como da consistência entre as
datas dos documentos de despesa e o período de elegibilidade fixado para a operação.
Deixa de ser obrigatório o envio de cópias dos documentos que compõem o pedido de pagamento,
uma vez que os mesmos são incluídos no próprio formulário em formato digital, excetuando-se
documentos que devam ser validados na sua versão original tais como, certidões de situação
tributária e contributiva regularizada e garantias bancárias.
1. RESUMO

Esta página integra todo um conjunto de dados associados ao beneficiário e ao projeto.
1.1 Dados Gerais

São dados disponibilizados automaticamente a partir dos dados fornecidos no processo de
candidatura.
O beneficiário deverá preencher os seguintes campos:
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Regime de IVA sobre o qual se encontra abrangido e, se for o caso, a indicação da taxa do
regime de IVA “pro-rata” que adota.



Deve também indicar se se encontra sujeito à disciplina de contratação pública [Sim/Não].

1.2 Identificação do Responsável pelo Acompanhamento do Projeto
Todos os campos são de preenchimento obrigatório. Deverá ser indicado o responsável da entidade
promotora com funções executivas, designado para proceder ao acompanhamento do projeto nesta
fase.
1.3 Calendarização do Projeto

São disponibilizados automaticamente todos os dados referentes à calendarização. Os mesmos
servem para que o beneficiário disponha da possibilidade de ir controlando o prazo de execução do
projeto, face ao previsto em candidatura.

Refira-se que, uma vez ultrapassada a data de fim definida no termo de aceitação, o beneficiário tem
apenas a possibilidade de submeter um Pedido de Saldo Final (PSF). A única forma de desbloquear
essa situação será através da instrução de um pedido de alteração à calendarização, devidamente
fundamentado e respetiva aprovação.
1.4 Pedido de Pagamento em Curso

São disponibilizados automaticamente os dados referentes ao número de entrega (corresponde à
submissão que virá a ser realizada) e ao número de pedido (no máximo poderão ser 6, exceto no
caso dos microprojetos em que, deve ser apresentado um único pedido de pagamento):
O beneficiário deverá preencher o campo "Tipo" de pedido. A seleção a efetuar depende das
despesas de investimento realizadas e da opção pelas modalidades constantes da Norma de
Pagamentos:
a) Pagamento a título de adiantamento contra faturas - apresentação de faturas (PTAF-A)

b) Pagamento a título de adiantamento contra faturas - comprovação do pagamento das
faturas antecipadas (PTAF-C)
c) Pagamento contra a apresentação de despesa validada (PDV)
d) Pagamento contra a apresentação de pedido de saldo final (PSF)
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São também disponibilizados de forma automática todos os dados referentes aos montantes de
investimento e despesa elegível apresentada, assim como da respetiva representatividade
percentual face aos montantes aprovados.

Na caixa de texto relativa à "Fundamentação" deve apresentar-se a justificação do pedido que está a
ser efetuado, indicando, nomeadamente:
 Ponto de situação da implementação do projeto;

 Identificação de eventuais desvios ou dificuldades na implementação do projeto, seja ao
nível do investimento ou dos prazos de execução previstos;
 Outra referência que considere pertinente evidenciar.
2. FORMALIZAÇÕES

Nesta página surge a lista de documentos a remeter ao Organismo Avaliador, bem como as
declarações de compromisso, variando em função do "Tipo" de pedido selecionado.

Alguns documentos assumem uma natureza facultativa, não por serem opcionais, mas por poderem
não ser aplicáveis ao projeto ou ao pedido em curso, ou por simplesmente ser suficiente o seu
fornecimento uma única vez, como é o caso da autorização para consulta de situação tributária e
contributiva regularizada. Outros, porém, terão uma natureza de envio obrigatória, constando das
validações pré-submissão.
O formulário em pdf é gerado com o fecho do pedido. Deve ser assinado e pelo beneficiário na
página resumo e rubricado nas restantes, e pelo ROC/CC na declaração de compromisso (rubrica na
primeira e nas páginas intermédias, assinatura e n.º profissional na última página). A entrega do
pedido fica completa com o upload do formulário devidamente assinado.
3. MOVIMENTOS

Este mapa é construído neste ecrã tendo por base uma "janela" de inserção de dados ativada a partir
do botão "Editar" e "Inserir".

A construção do mapa está sustentada em MOVIMENTOS, os quais caracterizam-se pelo par "N.º
"Comprovante"/"Nº de Ordem", que identifica o "movimento base" de DESPESA (e relativamente ao
qual haverá, depois, outros movimentos associados de notas de crédito ou débito, pagamentos,
etc.).
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O preenchimento do mapa inicia-se pela identificação e tipificação do MOVIMENTO que se vai
registar:
• N.º Entrega - Número da atual submissão (preenchimento automático)

• Comprov. - Número sequencial do documento, escolhido pelo Beneficiário

Um "COMPROVANTE" identifica um documento original de despesa (em regra uma fatura ou
documento probatório equivalente), sendo que o mesmo pode, se for o caso, suportar vários
investimentos identificados em vários "Nº de Ordem" (em função da lista de investimentos
aprovada). Cada comprovante é constituído pelo documento de despesa, pelos comprovativos da
sua liquidação e adequado registo contabilístico.
• N.º Ordem - Selecionar a linha correspondente ao “Mapa de Classificação de Investimentos e
Despesas”
• Tipo - Estão tipificados os seguintes: Fatura, Contrato de Leasing, Fatura/Recibo e Recibo Verde

• Descrição - Descrição do movimento (ex. “Auto de medição n.º 1 relativo à construção civil” ou “
Máquina XYZ” ou ainda “Conjunto de cadeiras para sala de espera do escritório”).

O conjunto dos comprovantes de investimento deve estar ordenado por um número sequencial a
atribuir pelo beneficiário e segundo o qual deverá estar arquivado no dossier do projeto.
O segundo bloco corresponde ao DOCUMENTO, onde se evidencia o documento de suporte da
despesa. Os seus elementos identificativos são:
• N.º - Número [legal] do documento

• Data - Data de emissão do documento

• Fornecedor - Designação do fornecedor
• NIF – Do fornecedor

• País – De origem do fornecedor

• Valor - Valor total ("facial") do documento de suporte da despesa. Este valor incluirá o IVA e,
eventualmente, outro tipo de valores não imputáveis ao projeto mas que foram ao mesmo tempo
faturados pelo fornecedor.
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O terceiro bloco tem em vista proceder à identificação da DESPESA. Os seus elementos identificativos
são:
• Valor Total – Refere-se à parte do “Valor” imputável ao “Nº Ordem” selecionado, inclui o IVA.

• Investimento – Valor relevante para o projeto (corresponde ao “Valor Total” sem o IVA, exceto
quando a atividade desenvolvida não confere direito à dedução)
• Elegível - Valor do “Investimento” considerado elegível, ou seja, aceite como válido (também não
deve incluir o IVA, exceto quando a atividade desenvolvida não confira direito à dedução, eventuais
descontos financeiros, etc.)
• IVA Elegível - Corresponde ao valor do IVA incluído no campo do “Elegível”, se for o caso. Para as
entidades incluídas no “Regime Geral” de IVA, o campo não se encontra editável.

O quarto bloco reflete a CONTABILIZAÇÃO, isto é, identifica a classificação contabilística da despesa
em causa:
• Nº Lançam. - Número de lançamento na contabilidade
• Data - Do lançamento

• Conta - Corresponde às contas da classe 4 do Sistema de Normalização Contabilística (SNC) onde
foi lançada a despesa de investimento. Quando estivermos perante registos em contas transitórias
(ativos em curso), no pedido de saldo final deverão ser remetidos os lançamentos de transferência
para as respetivas contas definitivas
• Conta Fornec. – Corresponde às contas de fornecedores de investimentos nos termos do disposto
no SNC, que revele os movimentos a crédito e a débito associados ao “DOCUMENTO”

O quinto bloco tem em vista evidenciar o PAGAMENTO da despesa. Os seus elementos identificativos
são:
• Forma - Cheque, Caixa, Transferência Bancária, Cartão de Crédito, Cartão de Débito ou Outro

• Referência – Número de referência do documento de pagamento (ex. BBB[Banco]-NNNNNN
[Número do Cheque])
• Data - Evidenciar a data do desconto bancário

• Valor doc. - Valor total ("facial") envolvido no meio de pagamento

• Valor - Valor total pago, correspondente ao "Valor Total" do bloco DESPESA
Guia de apoio ao preenchimento do formulário de pedido de pagamento
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• Elegível - Valor total pago, que é considerado elegível
Por fim, encontramos o sexto bloco referente à CERTIFICAÇÃO, que é da responsabilidade do ROC/CC
(exceto nos microprojetos, onde não é obrigatório o recurso a um ROC/CC), e corresponde à
validação do comprovante, em conformidade com as normas e procedimentos aplicáveis:
• PP: Corresponde ao número do pedido de pagamento onde há lugar à certificação da despesa
• S/N: Certifico - S= Sim; N= Não

• Observações: Estão disponíveis algumas "Observações" pré-definidas na página “Observações
ROC/CC”, podendo ser incluídas outras em função das situações que surgirem.
Deve ser selecionado “Sim” quando a observação não coloque em causa a validação da despesa e
“Não” no caso de a observação não sustentar a validação da despesa.

Para acrescentar outras "Observações", deve dirigir-se à página “Observações ROC/CC”, selecionar o
botão "Editar" seguido de "Inserir", indicando na "Descrição" a situação em causa.
DOCUMENTO(S) A ANEXAR:

Upload documento: deverão ser anexados o(s) documento(s) relativos à comprovação da despesa,
designadamente, fatura, fatura/recibo, nota de débito, nota de crédito, contrato de leasing ou outro
documento probatório equivalente (quando o descritivo remeter para auto de medição, orçamento,
contrato ou qualquer outro descritivo, incluir cópia do mesmo).
Upload contabilização: anexam-se os extratos de conta refletindo a contabilização das despesas de
investimento e dos gastos, quando previstos na lei, com a identificação dos movimentos associados
às despesas apresentadas, designadamente através da identificação do número de comprovante e
extratos de conta de fornecedores de investimento, com identificação dos movimentos associados às
despesas apresentadas, também através da identificação do nº de comprovante.

Upload pagamento: deverão ser anexados o(s) documento(s) envolvidos no pagamento,
nomeadamente, cheque, transferência bancária, talões de pagamento com cartão de débito ou de
crédito, assim como o extrato bancário que reflita o respetivo débito da conta. A inclusão do recibo
torna-se obrigatória sempre que o valor pago difira do valor do documento comprovativo, como
forma de ligação entre pagamento e despesa. Aqui também devem ser incluídas letras e suas
reformas ou outro meio de pagamento utilizado.
Upload outro documento: não obrigatório, destina-se à apresentação de outros justificativos não
elencados nos pontos anteriores.
Guia de apoio ao preenchimento do formulário de pedido de pagamento

Versão 1.00 (fevereiro de 2016)

8

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial

NOTAS:

(1) Para inserir NOTAS DE CRÉDITO ou de DÉBITO, deverá selecionar primeiro o Comprovante/N.º de
Ordem sobre o qual a mesma incide, só depois disso o formulário permite a inserção deste tipo de
lançamento. No caso das notas de crédito, os valores devem ser lançados com sinal negativo.
(2) No recurso ao mecanismo de antecipação (PTAF), numa primeira fase apenas são preenchidos os
blocos referentes ao MOVIMENTO, DOCUMENTO e DESPESA, ficando para a fase ou submissão
subsequente o preenchimento dos blocos CONTABILIZAÇÃO, PAGAMENTO e CERTIFICAÇÃO.
4. OBSERVAÇÕES ROC/CC

Pretende-se a identificação do certificador (quanto aplicável). A certificação é oficializada com a
declaração de responsabilidade ROC/CC.
No âmbito do desenvolvimento do seu trabalho, podem os responsáveis pela certificação identificar
as situações com as quais discordem ou, fazer referência a situações que embora não mereçam
discordância, devam no entanto ser realçadas.

Saliente-se ainda que, o trabalho de verificação da responsabilidade do ROC deve ser efetuado de
acordo com as Normas Técnicas e Diretrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de
Contas 925, enquanto o trabalho de verificação da responsabilidade do Contabilista Certificado é
efetuado de acordo com as Instruções para a Validação de Pedidos de Pagamento emitidas pela
Ordem dos Contabilistas Certificados.
Estas Normas e Diretivas definem claramente o âmbito de intervenção e as competências dos
ROC/CC neste processo, correspondendo a uma prorrogação da aplicação das condições
protocoladas em anteriores períodos de programação, sem prejuízo de eventuais revisões que
venham a ser futuramente efetuadas.

A atuação dos responsáveis técnicos pela certificação de despesa deve ter em linha de conta as
seguintes validações:

1. Formais, que se prendem com a verificação da qualidade dos documentos e a
regularidade e legalidade formal das faturas de acordo com os requisitos constantes nos
artigos 36º e 40º do CIVA; correto preenchimento dos formulários de pedido de
reembolso, bem como a assinatura pelo responsável competente da entidade; valores
corretamente identificados;
2. Substantivos, que asseguram a conformidade da despesa face à regulamentação geral e
específica (elegibilidade da despesa, duplicação da despesa, período temporal a que
respeita) e conformidade com a operação aprovada;
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3. Conteúdo dos documentos apresentados, bem como o seu enquadramento nos termos
da decisão de aprovação do projeto;
4. Cumprimento dos requisitos de elegibilidade definidos ao nível do programa;
5. Confirmação da aposição do carimbo nos originais dos documentos de despesa (todas as
páginas), conforme modelo aprovado e divulgado;
6. Método de cálculo subjacente à imputação do valor da despesa (quando aplicável);
7. Comprovativo do seu pagamento/quitação, origem do fluxo financeiro, conta bancária
utilizada, titularidade da conta bancária utilizada, suporte documental quando existam
pagamentos efetuados pelos sócios;
8. Adequabilidade da estrutura de financiamento e suporte documental para as fontes
indicadas
Detetando-se que a certificação efetuada não teve em consideração todos os aspetos relevantes ou
que, existe declarado conflito de interesses, a contrastar com o Código de Ética ou Código
Deontológico das respetivas ordens, poderá ser efetuado e reportado um registo de incidente.
5. CLASSIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS

O "Mapa de Classificação de Investimentos e Despesas", é de preenchimento automático a partir do
mapa "Movimentos" e permite seguir de forma contínua o ritmo de implementação do projeto,
comparando o grau de execução do investimento face ao que foi contratado.

Caso venha a constatar-se durante a execução do projeto a necessidade de inclusão de
investimentos não previstos inicialmente, podem ser acrescentadas novas rubricas ao plano, cuja
integração no projeto deve ser devidamente justificada e solicitada ao Organismo Avaliador, que
decidirá pela viabilidade da sua aceitação. Refira-se que a aceitação destas despesas é sempre e
apenas realizada no encerramento do investimento, caso se afigure justificada e não prejudique o
mérito do projeto nem desvirtue os seus objetivos, por compensação com outros números de ordem
da mesma natureza de investimento que não tenham verificado a execução prevista na candidatura.
A possibilidade de compensação poderá ser avaliada previamente, quando se tratem de valores
relevantes para o projeto, de maneira a minimizar os riscos associados à sua não-aceitação na fase
final do processo.
Para utilizar esta opção deve selecionar-se o botão "Editar" e depois "Inserir", indicando na
"Descrição" o novo investimento em causa.
Guia de apoio ao preenchimento do formulário de pedido de pagamento
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6. FINANCIAMENTO

Este mapa apenas deverá ser preenchido aquando da submissão do pedido de saldo final do
incentivo (PSF). O Beneficiário deverá ter o cuidado de repartir as fontes de financiamento pelos
anos de realização do investimento, cujos montantes foram previamente importados do mapa
"Movimentos".
Havendo alterações à estrutura de financiamento aprovada, as mesmas deverão ser devidamente
fundamentadas.
7. POSTOS DE TRABALHO

Este mapa destina-se a evidenciar individualmente os trabalhadores contratados no âmbito do
projeto.
8. VALIDAÇÕES GLOBAIS E FORMALIZAÇÃO DO ENVIO

Só após o preenchimento integral do formulário e fecho do pedido de pagamento, deverá ser gerado
e imprimido o documento em pdf gerado, o qual é, depois de assinado e rubricado pelos
intervenientes no processo, digitalizado e integrado no pedido, considerando-se que fica "Entregue".
O formulário dispõe de um mecanismo de validação que deve ser utilizado com a frequência
adequada, no sentido de evitar a acumulação de erros que, na fase final de preenchimento do
pedido, possam exigir alterações significativas aos registos já efetuados. A ativação deste
instrumento é feita na página 1 do formulário através do botão "Validar".

O relatório produzido inclui "Erros" que invalidam o fecho do pedido enquanto não forem corrigidos,
e "Avisos" que alertam para determinados aspetos importantes, mas que não impedem o fecho.
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