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TO 3.32 - CAPACITAÇÃO PARA O INVESTIMENTO SOCIAL 

GUIA DE APOIO À ELABORAÇÃO DE CANDIDATURAS 

- AVISO n.º POISE-39-2018-13 - 

 

 

 

Este guia tem por finalidade prestar apoio aos beneficiários com o intuito de facilitar a 

elaboração de candidaturas ao Programa de Capacitação para o Investimento Social do 

Portugal Inovação Social, não dispensando, no entanto, a consulta da regulamentação 

aplicável e outros documentos relevantes, nomeadamente: 

 

• Regulamento Geral dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) - 

Decreto-Lei n.º 159/2014 de 27 de outubro, na sua atual redação 

• Normas Comuns sobre o Fundo Social Europeu - Portaria n.º 60-A/2015 de 2 de 

março, na sua atual redação 

• Regulamento Específico do domínio da Inclusão Social e Emprego - Portaria n.º 97-

A/2015 de 30 de março, na sua atual redação 

• Aviso de Concurso n.º POISE-39-2018-13 

• Perguntas Mais Frequentes 

• Website da Portugal Inovação Social (www.inovacaosocial.portugal2020.pt) 

• Plataforma de formulários da Portugal Inovação Social (https://si-

inovacaosocial.portugal2020.pt/) 

• Website do Portugal2020 (www.portugal2020.pt), do PO ISE 

(http://poise.portugal2020.pt/) e do Balcão 2020 

(https://balcao.portugal2020.pt) 

 

 

 

http://www.inovacaosocial.portugal2020.pt/
https://si-inovacaosocial.portugal2020.pt/
https://si-inovacaosocial.portugal2020.pt/
http://www.portugal2020.pt/
http://poise.portugal2020.pt/
https://balcao.portugal2020.pt/
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CORRETA UTILIZAÇÃO DO GUIA DE APOIO À ELABORAÇÃO DE CANDIDATURAS 

 

O Guia de Apoio à Elaboração de Candidaturas é um documento que pretende facilitar o 

processo de elaboração de candidaturas à Tipologia de Operações 3.32 – Capacitação para o 

Investimento Social.  

Este documento é dirigido a todas as Iniciativas de Inovação e Empreendedorismo Social 

(doravante designadas por IIES) desenvolvidas por entidades da Economia Social, que 

pretendam apresentar a sua candidatura a este instrumento de financiamento da Iniciativa 

Portugal Inovação Social, com fundos do Portugal 2020, através do Programa Operacional 

Inclusão Social e Emprego (doravante designado por PO ISE). 

 

Para todos aqueles que estejam ainda a ponderar a elaboração da candidatura, recomenda-se 

a consulta prévia das “Perguntas Mais Frequentes” (FAQ’s) em https://si-

inovacaosocial.portugal2020.pt/FAQ#nav-1.  

 

 

 

O Guia está dividido em 3 capítulos, que correspondem aos 3 passos de elaboração de uma 

candidatura à TO 3.32 - Capacitação para o Investimento Social.  

Explica, em detalhe, e para cada um dos 3 passos, todos os elementos necessários para a 

apresentação de uma candidatura.  

 

 

Apresentar 
candidatura?

•Consultar o documento "Perguntas Mais Frequentes" (https://si-
inovacaosocial.portugal2020.pt/FAQ#nav-1), que fornece as 
informações chave para a tomada de decisão de elaboração de uma 
candidatura ao Programa de Capacitação para o Investimento Social.

Elaborar 
candidatura

(3 passos)

• Realizar o registo da entidade beneficiária da candidatura no Balcão 
2020 (https://balcao.portugal2020.pt);

• Produzir os 4 documentos complementares de candidatura (prévios 
e obrigatórios); 

• Preencher e submeter o formulário de candidatura online no Balcão 
2020 (https://balcao.portugal2020.pt).
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PASSO 1. REGISTO NO BALCÃO 2020 

 

A TO 3.32 - Capacitação para o Investimento Social é financiada através de fundos do Portugal 

2020.  

Tal significa que o primeiro passo de elaboração de uma candidatura a este instrumento de 

financiamento é exatamente igual ao de qualquer outra candidatura ao Portugal 2020:  

 

o registo da entidade beneficiária da candidatura no Balcão 2020, em 

https://balcao.portugal2020.pt  

 

Este registo prévio é realizado apenas uma vez ao longo de todo o período 2014-2020. Pode, no 

entanto, ser alterado ou atualizado, sempre que necessário.  

 

Informação detalhada sobre o processo de registo é disponibilizada online em: 

https://www.portugal2020.pt/Portal2020/FAQs-Tema4 - Perguntas mais frequentes  

https://www.portugal2020.pt/Portal2020/balcao-2020-videos-de-apoio - Vídeos de apoio  

Caso subsistam dúvidas, é ainda disponibilizado, no Balcão 2020, um formulário eletrónico 

para o seu esclarecimento, em https://suporte.portugal2020.pt/index_P2020.php  

 

Apenas com a conclusão do registo no Balcão 2020, da entidade beneficiária da candidatura, 

será possível submeter candidaturas à TO 3.32 - Capacitação para o Investimento Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://balcao.portugal2020.pt/
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/FAQs-Tema4
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/balcao-2020-videos-de-apoio
https://suporte.portugal2020.pt/index_P2020.php
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PASSO 2. PREPARAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DE CANDIDATURA 

 

A apresentação de uma candidatura à TO 3.32 - Capacitação para o Investimento Social requer 

algumas semanas de trabalho prévio.  

 

Este trabalho prévio deverá acontecer num momento anterior ao preenchimento do formulário 

online no Balcão 2020 e tem como objetivo produzir os 4 documentos complementares que 

obrigatoriamente integrarão a candidatura: 

 

A. O diagnóstico de necessidades de capacitação da IIES para a geração de impacto e 

investimento social; 

 

B. O plano de capacitação da IIES para a geração de impacto e investimento social; 

 

C. O orçamento detalhado por intervenção de capacitação proposta, com indicação dos 

respetivos pressupostos, cálculos e justificações; 

 

D. Uma manifestação de interesse de investimento social na IIES. 

 

Estes 4 documentos serão depois (no passo 3) anexados ao formulário de candidatura online. 

Sem eles a candidatura será indeferida.  

 

Os documentos A, B e D são disponibilizados, após preenchimento dos respetivos formulários, 

na plataforma de formulários da iniciativa Portugal Inovação Social em https://si-

inovacaosocial.portugal2020.pt/Formularios/IndexCapacitacao. O modelo a utilizar para o documento C 

encontra-se disponível para download na mesma plataforma. Podem ser excluídas, em sede 

de análise, as candidaturas que não os utilizem. 

 

É a informação complementar, contida nestes 4 documentos, que permitirá mais tarde aliviar a 

carga burocrática associada à fase de implementação das operações aprovadas. 

 

  

https://si-inovacaosocial.portugal2020.pt/Formularios/IndexCapacitacao
https://si-inovacaosocial.portugal2020.pt/Formularios/IndexCapacitacao
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A. DIAGNÓSTICO DE NECESSIDADES DE CAPACITAÇÃO DA IIES PARA A GERAÇÃO DE 

IMPACTO E INVESTIMENTO SOCIAL 

A candidatura à TO 3.32 - Capacitação para o Investimento Social exige a realização de um 

diagnóstico de necessidades de capacitação da IIES, que permita suportar a identificação das 

intervenções de capacitação mais relevantes e adequadas ao seu desenvolvimento, com o 

objetivo de a tornar mais preparada para a geração de impacto e para o investimento social. 

Este diagnóstico terá obrigatoriamente que ser realizado por uma entidade externa à IIES e ao 

seu promotor, como seja um investidor social, ou uma empresa ou organização com 

conhecimento na área (p.ex. uma consultora, uma Universidade, etc).  

Caso a candidatura seja aprovada, as despesas com a elaboração do diagnóstico, faturadas pela 

entidade externa selecionada, são elegíveis para efeitos de financiamento até um limite máximo 

de 5.000 €, desde que incorridas nos 60 dias úteis anteriores à data de apresentação da 

candidatura, e que tenham sido seguidos os processos de contratação legalmente aplicáveis. 

Caso o diagnóstico seja realizado ou suportado pelo investidor social responsável pela 

manifestação de interesse (donativo), tal implicará a não elegibilidade, para efeitos de 

reembolso, das despesas incorridas com o seu desenvolvimento. 

O preenchimento do modelo a utilizar para a apresentação do diagnóstico é efetuado pela IIES 

em https://si-inovacaosocial.portugal2020.pt/Formularios/IndexDiagnostico . Após submissão 

na plataforma de formulários da iniciativa Portugal Inovação Social do modelo preenchido, é 

disponibilizado para download o modelo a inserir no formulário de candidatura. 

O modelo deverá ser anexado à candidatura no momento da sua apresentação no Balcão 

2020. Sem prejuízo de ter que existir um documento mais detalhado que o suporte, a 

apresentar no momento do primeiro pedido de pagamento, o diagnóstico a anexar à 

candidatura deverá ser um documento sucinto. Sempre que sejam apresentados dados 

deverão ser referidas as respetivas fontes de informação. 

 

Instruções de preenchimento: 

Nota prévia: Para o preenchimento do modelo “Diagnóstico”, recomenda-se igualmente a leitura 

das “Perguntas Mais Frequentes”, em particular as perguntas 2, 3, 21 e 22 da Secção Entidades 

Beneficiárias. 

 

O ponto I identifica a IIES candidata. 

I a) Inserir o nome da IIES sobre a qual incide a candidatura e o correspondente 
diagnóstico. 

I b) e 

I c) 

Inserir o número de identificação fiscal (I b) e o nome (I c) da entidade beneficiária (a 
organização responsável pelo desenvolvimento da IIES ou onde a IIES está incubada). 

 

 

https://si-inovacaosocial.portugal2020.pt/Formularios/IndexDiagnostico
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O ponto II apresenta a organização responsável pelo diagnóstico de 

necessidades de capacitação da IIES. 

II a)  Neste campo deve ser selecionado o perfil da entidade externa responsável pelo 
diagnóstico de necessidades de capacitação da IIES. Esta entidade poderá ser o 
investidor social, ou uma empresa ou organização com conhecimento na área (p.ex. 
uma consultora ou uma Universidade). 

II b) Inserir número de identificação fiscal da entidade responsável pela realização do 
diagnóstico. 

II c) Inserir nome ou designação social da entidade responsável pelo diagnóstico de 
necessidades de capacitação realizado. 

II d) Inserir morada (endereço da sede postal) da entidade responsável pela realização do 
diagnóstico. 

II e) Inserir código postal da entidade responsável pela realização do diagnóstico. 

II f) Inserir o nome do principal responsável pelo diagnóstico, pertencente à organização 
externa responsável pela sua realização. 

II g) Inserir o contacto telefónico através do qual o principal responsável pelo diagnóstico 
poderá ser contactado. 

II h) Inserir o email de contacto do principal responsável pelo diagnóstico. 

II i) Apresentar as razões da escolha da entidade que realizou o diagnóstico. Deverá ainda 
ser apresentado um breve histórico dessa entidade, indicando, quando existentes, 
experiência em projetos semelhantes, participações passadas em IIES e ligações 
passadas à entidade beneficiária e/ou IIES.  

 

O ponto III apresenta a IIES. 

III a) Apresentar o enquadramento da IIES.  
Aqui deve ser indicado: 

 A história da criação da IIES; 

 A ligação entre a IIES e a sua organização promotora; 

 As várias etapas do desenvolvimento da IIES percorridas até ao momento do 
diagnóstico; 

 O estado atual da IIES no momento do diagnóstico, referindo-se: i) o número 
de recursos humanos diretamente envolvidos na IIES que tenham um vínculo 
laboral direto com a sua entidade promotora e o número de recursos 
humanos envolvidos na IIES em regime de voluntariado ou outro 
devidamente justificado; ii) os dados referentes ao volume de negócios atual 
da IIES, quando existam. 

III b) Apresentar o problema social sobre o qual a IIES incide.  
Aqui deve ser referido: 

 Qual é o problema social e quem é o público-alvo abrangido; 

 Qual a importância do problema social:  
o Qual a abrangência territorial do problema; 
o Qual a % da população que é afetada pelo problema; 
o Que consequências negativas para a sociedade se geram pela não 

resolução do problema; 

 Qual o grau de negligência do problema social: 
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o Existência, ou não, de iniciativas que já incidam sobre o problema; 
o Que % do público-alvo é já abrangido pelas iniciativas que incidem 

sobre o problema; 
o Qual a contribuição das iniciativas já existentes para a resolução do 

problema: resolvem o problema de forma efetiva ou não geram ainda 
os resultados desejados. 

III c) Apresentar a solução que a IIES propõe para combater o problema social.  
Aqui deve ser indicado: 

 Como é que a IIES resolve o problema social: 
o Que práticas, metodologias, ou tecnologias a IIES utiliza para resolver 

o problema;   
o Qual a proposta de valor da IIES: qual a mais-valia da IIES na resolução 

do problema em relação às iniciativas já existentes. 

III d) Apresentar as evidências de impacto social gerado pela IIES.  
Aqui deve ser indicado: 

 Que evidências existem de que a IIES efetivamente gera impacto social: 
o Que dados, de projetos nacionais ou internacionais semelhantes, 

indiciam que a IIES gerará impacto social; 
o Que dados foram já recolhidos, indiciando que a IIES gera impacto, e 

qual a maturidade desses dados; 
o Que impacto a IIES inequivocamente já gerou, e que instrumentos de 

medição foram utilizados. 

III e) Apresentar o modelo de sustentabilidade financeira da IIES.  
Aqui deve ser indicado: 

 Formato em que a IIES mobiliza os recursos necessários: 
o Que fontes de receitas, e qual a importância relativa de cada uma 

delas; 
o Que recursos lhe são disponibilizados por voluntariado e parcerias. 

 Quais os principais custos da IIES; 

 Como tem sido o equilíbrio entre as receitas e as despesas da IIES nos últimos 
3 anos e/ou qual o equilíbrio previsto para o próximo ano. 

III f) Apresentar a equipa envolvida na IIES.  
Aqui deve ser indicado: 

 O número de elementos, com vínculo laboral à entidade beneficiária, 
envolvidos na IIES a tempo inteiro; 

 O número de elementos, com vínculo laboral à entidade beneficiária, 
envolvidos na IIES a tempo parcial; 

 O número de elementos envolvidos na IIES em regime de voluntariado ou 
outro devidamente justificado; 

 Os nomes e principais elementos curriculares das pessoas que fazem parte da 
equipa líder do projeto e quais as suas responsabilidades passadas na IIES; 

 (caso existentes) Os principais elementos curriculares das pessoas que fazem 
parte da equipa consultiva do projeto e quais as suas responsabilidades 
passadas na IIES;  

 O nome e elementos curriculares detalhados da pessoa que assumirá as 
funções de responsável da operação de capacitação candidata. 

III g) Apresentar a abrangência atual da IIES, e a sua ambição futura para um horizonte 
temporal de 3 anos.  
Aqui deve ser indicado: 
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 A dimensão atual da IIES em termos de público-alvo e abrangência geográfica; 

 A evolução futura pretendida para a IIES em termos de público-alvo e 
abrangência geográfica; 

 Outros elementos qualitativos considerados relevantes sobre a evolução da 
IIES. 

 

O ponto IV apresenta o diagnóstico e os seus resultados. 

IV a) Explicar como foi realizado o diagnóstico de necessidades de capacitação.  
Aqui devem ser indicadas: 

• que ações foram realizadas; 
• quem foi envolvido; 
• que abordagens, metodologias e processos foram utilizados; 
• outras considerações metodológicas relevantes. 

IV b) Indicar, para cada um dos 7 domínios de capacitação necessários para a geração de 
impacto e investimento social, quais os principais pontos fortes e fracos da IIES. O 
preenchimento destes parâmetros deve salientar os pontos efetivamente 
considerados relevantes, não sendo obrigatório o preenchimento de todos os 
parâmetros. 
 
Para facilitar a reflexão e o trabalho de diagnóstico, apresenta-se uma breve descrição 
de alguns dos desafios das IIES em cada domínio de capacitação. Esta lista não deve 
ser interpretada enquanto listagem completa ou prescritiva, mas apenas enquanto 
um mero contributo para a reflexão. 
 
DESCRIÇÃO DOS DOMÍNIOS DE CAPACITAÇÃO: 
 
Modelo de Criação de Valor: As IIES precisam de clarificar e sistematizar a inovação 
social que está subjacente à sua solução, através da qual conseguem criar valor na 
sociedade de forma sustentada. É necessário perceber a vantagem do seu modelo 
face a soluções alternativas existentes e como poderá esse modelo ser melhorado 
para gerar melhores resultados ou reduzir custos. Clarificar e afinar o modelo de 
criação de valor (incluindo a modelação das suas principais variáveis de custos, 
receitas e impacto) é o primeiro passo para permitir às IIES utilizar, de forma 
sistemática, a informação que lhes chega no dia-a-dia para validar e melhorar a sua 
atuação. Tal permitirá às IIES centrar a sua atuação no essencial e lançar alicerces mais 
sólidos para um futuro crescimento. 
 
Avaliação de Impacto: É fácil afirmar o impacto de uma IIES, mas é bem mais difícil 
prová-lo de forma rigorosa e gerir a iniciativa numa lógica de geração de impacto. 
Gerir para o impacto começa por perceber e validar a Teoria da Mudança – que 
transformação positiva na sociedade se pretende gerar e como permite a solução 
desenvolvida pela IIES atingir essa transformação no longo prazo, através dos seus 
resultados intermédios de curto e médio prazo? Depois, é importante trabalhar os 
indicadores comparáveis que podem demonstrar o impacto da IIES, desenvolver um 
sistema para os recolher sistematicamente e utilizá-los no reporte interno e externo 
da IIES, alinhando metodologias com os parceiros da IIES. Além disso, é fundamental 
provar de forma rigorosa que o impacto foi gerado pela IIES e não por alterações no 
contexto, realizando intervenções com acompanhamento estatístico de resultado. 
 



 

10 
 

Estratégia, Parcerias e Crescimento: As IIES com um modelo de criação de valor 
estabilizado e impacto validado podem potenciar o seu impacto através de uma 
estratégia de consolidação ou crescimento. No entanto, é fundamental planear a 
abordagem de forma sustentada, bem alinhada com o conjunto de partes 
interessadas e potenciais parceiros. Qual é a unidade central na criação de valor da 
IIES que vai crescer? Que públicos-alvo e áreas geográficas são prioritárias? Qual o 
modelo organizacional para o crescimento: orgânico, por franchising, através de 
parcerias ou por disseminação? Como mobilizar os recursos humanos, parcerias e 
financiamento para o processo de crescimento ou de consolidação? 
 
Marketing, Comunicação e Angariação de Fundos: É fundamental que as IIES 
consigam comunicar de forma eficaz com os seus públicos-alvo e principais parceiros, 
em particular utilizando meios eficientes como os novos media digitais, os quais 
podem também potenciar a mobilização de fundos. Para tal a IIES necessita de uma 
identidade clara e de um plano de comunicação alinhado com a sua estratégia e 
objetivos. 
 
Estrutura, Governação, Liderança e Recursos Humanos: As IIES para potenciarem o 
seu desenvolvimento devem pensar a sua estrutura organizacional e jurídica, bem 
como a qualidade da sua liderança, os processos de tomada de decisão e o modelo 
de atração e retenção de recursos humanos, tanto profissionais como voluntários, 
consoante as necessidades e os contextos em que atuam. 
 
Gestão Financeira, Controlo e Risco: Muitas IIES revelam dificuldades financeiras, 
sejam conjunturais, sejam inclusivamente estruturais. A gestão financeira de longo 
prazo, bem como a gestão de tesouraria são áreas fundamentais para a 
sustentabilidade e sobrevivência de qualquer IIES. Importantes são igualmente a 
adequação da estrutura de custos da IIES às receitas geradas, a existência de sistemas 
de reporte e prestação de contas que permitam credibilizar a IIES, bem como a 
construção de processos de gestão de risco e certificação, quando importantes para 
o desenvolvimento da iniciativa.  
 
Gestão de Operações e Tecnologias de Informação: Fazer a diferença com poucos 
recursos é o desafio diário de qualquer IIES. Combinar eficácia com eficiência no dia-
a-dia de uma IIES requer, para a grande maioria das IIES, melhorar a sua gestão 
operacional, conhecer e otimizar os seus processos e procedimentos (quer os 
internos, quer os que são partilhados com parceiros), e utilizar as tecnologias ao seu 
dispor, em particular as tecnologias da informação e comunicação (TIC).  

IV c) Indicar as necessidades prioritárias de capacitação identificadas no processo de 
diagnóstico.  
 
Para cada uma delas deve ser justificada a opção, indicando de que forma a resolução 
dessa necessidade de capacitação irá melhorar a capacidade da IIES para gerar 
impacto social e/ou captar investimento social. Deve ainda ser indicado qual o 
domínio de capacitação a que corresponde (de entre os 7 domínios de capacitação 
indicados na primeira coluna da tabela anterior – tabela IV b)). 
Partindo da análise dos pontos fortes e fracos da IIES, não se pretende que o 
preenchimento destes campos seja uma apresentação exaustiva de todas as 
necessidades de capacitação identificadas.  
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Pelo contrário, deverá ser uma seleção daquelas que a entidade externa responsável 
pela realização do diagnóstico, em articulação com a IIES, considere serem as 5 (ou 
menos) necessidades de capacitação prioritárias.  
 
Apenas a título de exemplo: poderá ser identificada apenas 1 necessidade de 
capacitação específica num único domínio; poderão ser identificadas 5 necessidades 
de capacitação em 5 domínios distintos. 
 
Cada necessidade selecionada corresponderá depois a uma intervenção de 
capacitação a integrar o Plano de Capacitação da IIES – outro dos quatro documentos 
complementares que deverão ser apresentados no momento de candidatura.  

 

 

  



 

12 
 

 

B. PLANO DE CAPACITAÇÃO DA IIES PARA A GERAÇÃO DE IMPACTO E INVESTIMENTO 

SOCIAL 

 

O “Plano de Capacitação da IIES para a Geração de Impacto e Investimento Social” é o principal 

elemento de qualquer candidatura à TO 3.32 - Capacitação para o Investimento Social.  

É nele que são apresentadas as intervenções de capacitação adicionais 1(num máximo de 5) que 

a entidade promotora da IIES pretende implementar com financiamento do Portugal 2020, para 

dar resposta às necessidades de capacitação identificadas no Diagnóstico. 

O financiamento máximo por operação é de 50.000 €, no qual se inclui o valor referente ao 

diagnóstico. A título de exemplo, caso o valor do diagnóstico represente 4.000 €, as intervenções 

de capacitação adicionais poderão ir até 46.000 €. 

Mesmo nos casos em que conte ainda com o apoio da entidade externa que realizou o 

diagnóstico para esse efeito, a elaboração do Plano de Capacitação será sempre desenvolvido 

pela entidade beneficiária, que será a responsável última pelo mesmo, bem como pela sua 

implementação, caso a candidatura seja aprovada. 

O preenchimento do modelo a utilizar para a apresentação do plano de capacitação é efetuado 

pela IIES em https://si-inovacaosocial.portugal2020.pt/Formularios/IndexPlanoCapacitacao . 

Após submissão na plataforma de formulários da iniciativa Portugal Inovação Social do modelo 

preenchido, é disponibilizado para download o modelo a inserir no formulário de candidatura. 

O modelo deverá ser anexado à candidatura no momento da sua apresentação no Balcão 

2020. O Plano de capacitação a anexar à candidatura deverá ser um documento sucinto.  

 

Instruções de preenchimento: 

Nota prévia: Para o preenchimento do modelo “Plano de Capacitação”, recomenda-se 

igualmente a leitura das “Perguntas Mais Frequentes”, em particular as perguntas 4 a 17, 21 e 

24 a 26 (inclusive) da Secção Entidades Beneficiárias. 

 

No ponto I é apresentado pela IIES o plano de capacitação que pretende vir a implementar. 

I a) Estes campos devem ser preenchidos partindo das necessidades prioritárias de 
capacitação identificadas no diagnóstico de necessidades de capacitação da IIES:  
 

 Para cada uma das necessidades identificadas deve ser proposta uma intervenção 
de capacitação adicional que a IIES considere estratégica para a resolução dessa 
necessidade. São estas intervenções (num mínimo de 1 e máximo de 5, em 
correspondência direta com cada uma das necessidades identificadas) que a IIES 
propõe vir a implementar caso a candidatura seja aprovada. 

 
 Para cada intervenção de capacitação, a IIES deverá ainda selecionar (marcando 

com uma cruz) o tipo de ações de capacitação que irá utilizar – formação, 
mentoria, consultoria, ou qualquer combinação destas. 

 

                                                           
1 Intervenções de capacitação adicionais ao Diagnóstico de Necessidades de Capacitação da IIES referido 
na secção anterior 

https://si-inovacaosocial.portugal2020.pt/Formularios/IndexPlanoCapacitacao
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Apenas a título de exemplo: caso o Diagnóstico identifique 1 necessidade de capacitação, 
o Plano de Capacitação será igualmente composto por 1 intervenção de capacitação 
adicional, a qual terá correspondência direta com a necessidade identificada. Para 
implementar a intervenção de capacitação adicional, a IIES optaria por uma combinação 
de consultoria e mentoria, as quais constituirão as ações de capacitação a desenvolver, 
marcando com uma cruz os 2 campos de preenchimento correspondentes (consultoria e 
mentoria).  
 

 No campo “explicação & justificação”, a IIES terá que explicar sucintamente:  
 

 o que se propõe fazer em cada intervenção (e, dentro desta, em cada uma 
das ações de capacitação que a compõem); 

 como entende que cada intervenção (e as ações de capacitação que a 
compõem) permitirá dar resposta à correspondente necessidade de 
capacitação identificada; 

 qual o formato previsto para envolvimento dos prestadores de serviços de 
capacitação a selecionar (o que irá fazer o prestador e como articulará com 
a equipa da IIES para a corealização da intervenção em causa), indicando, 
pelo menos, número de horas de consultoria / mentoria / formação, horas 
de envolvimento dos colaboradores afetos, e horas previstas em cocriação. 

 
 Finalmente, a IIES deverá indicar que produtos tangíveis (igualmente 

denominados “evidências” ou “outputs”) resultarão da conclusão de cada 
intervenção, bem como explicar e justificar a escolha dos mesmos. Para as 
candidaturas aprovadas, estes produtos, a desenvolver obrigatoriamente em 
cocriação entre a entidade beneficiária e os prestadores de serviços selecionados, 
serão alvo de contratualização com as estruturas do Portugal 2020, constituindo 
a base de evidência necessária para o pagamento das correspondentes 
intervenções.  
 
Mais tarde, no momento de pagamento, a apresentação das evidências / dos 
produtos resultantes da intervenção de capacitação realizada, integrará ainda a 
apresentação obrigatória de declaração de compromisso do prestador de 
serviços, e documento emitido pela plataforma de formulários em consequência 
da avaliação realizada aos prestadores de serviços. No caso das intervenções de 
capacitação adicionais, deverá ser adicionalmente incluído relatório resumo de 
execução da intervenção. 
 

Para suportar o trabalho da IIES na estruturação do Plano de Capacitação, apresentam-
se, de seguida, alguns exemplos de intervenções e respetivos produtos tangíveis (ou 
”evidências” ou “outputs”) delas resultantes, por domínio de capacitação.  
 
 
 
 

Mais uma vez, esses exemplos não devem ser interpretados numa lógica completa ou 
prescritiva, mas apenas enquanto exemplos ilustrativos e mero contributo para reflexão. 
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i) A IIES poderá envolver apenas um (e não mais do que um) prestador de serviços de 
capacitação por cada intervenção adicional proposta. No entanto, esse prestador poderá 
ser o mesmo para todas as intervenções de capacitação adicionais que integram o Plano 
de Capacitação. 

NOTA: Numa mesma operação, uma entidade não poderá ser, simultaneamente, 
responsável pela elaboração do diagnóstico de necessidades de capacitação da IIES, e 
prestadora de serviços de capacitação nas intervenções adicionais. 
 
ii) Nos casos de intervenções de capacitação adicionais que integrem ainda ações de 
formação certificada (ou seja, a aquisição, por parte da entidade beneficiária, de 
“Participação Individual em Formação Externa Certificada”, a favor de elementos das suas 
equipas diretamente envolvidos na implementação da IIES em causa), estas não serão 
consideradas para efeitos de cumprimento da condição indicada na alínea anterior (limite 
de um prestador de serviços por intervenção). No entanto, intervenções de capacitação 
adicionais constituídas exclusivamente por formação certificada serão indeferidas.  

I b) Esta tabela deve ser preenchida partindo das intervenções de capacitação adicionais a 
realizar, identificadas na tabela anterior.  
 
Para cada intervenção de capacitação adicional, a IIES deverá identificar (NIF e 
Denominação Social) todos os prestadores de serviços consultados para a elaboração do 
orçamento detalhado.  
 

Muito embora qualquer contratação de prestadores de serviços de capacitação deva 
ocorrer apenas após aprovação da candidatura, a entidade beneficiária deverá apresentar 
uma breve explicação/justificação para a consulta a esses prestadores em particular.  

I c) Na tabela referente ao cronograma, deverá ser indicado o calendário de execução 
associado a cada intervenção de capacitação adicional proposta, dentro do período 
máximo de 18 meses após o início da primeira intervenção de capacitação adicional, 
estipulado enquanto duração limite para a conclusão da totalidade do Plano de 
Capacitação. 
 

Sendo as intervenções de capacitação adicionais propostas independentes entre si, estas 
poderão ser desenvolvidas sequencialmente ou em paralelo, segundo o planeamento que 
a IIES entenda mais adequado. 

I d) A entidade beneficiária deverá indicar o número de colaboradores envolvidos na 
implementação da IIES que serão diretamente abrangidos pelo Plano de Capacitação 
proposto: 
 

d.1.) Em termos globais, com base no seu tipo de envolvimento na IIES (com vínculo 
laboral à entidade beneficiária ou em regime de voluntariado ou outro 
devidamente justificado, envolvidos a tempo inteiro ou a tempo parcial na IIES). 

 
d.2.) Por intervenção de capacitação adicional, com base no seu papel na IIES e na 

intervenção em causa, desagregando esses números por ação de capacitação. 
Deverá ser indicado nome / perfil / habilitações / papel na IIES / papel na 
intervenção de capacitação adicional de cada colaborador. 

 

NOTA: d.1.) deverá permitir quantificar a totalidade de colaboradores da entidade 
beneficiária que serão abrangidos pelo Plano de Capacitação. d.2.) deverá permitir 
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quantificar o número de colaboradores envolvidos em cada intervenção de capacitação 
adicional, e, dentro desta, em cada ação de capacitação, explicitando o seu papel.  
 

Apenas a título de exemplo: o Plano de Capacitação abrange globalmente 5 
colaboradores, dos quais todos os 5 estarão diretamente envolvidos na intervenção de 
capacitação X, mas apenas 2 estarão envolvidos na intervenção Y. Destes últimos, todos 
participarão na ação de consultoria W, mas apenas 1 na ação de mentoria Z. 

 

No ponto II são apresentadas as expectativas da IIES sobre a forma como a concretização do 

plano de capacitação proposto irá ter impacto sobre a sua capacidade de geração de impacto 

social e de mobilização de investimento social. 

 

2 a) Identificar qual a mais-valia potencial da concretização do Plano de Capacitação 
proposto em relação à capacidade da IIES para gerar impacto social.  
 
A IIES deverá referir qual a sua situação atual em relação à sua capacidade para gerar 
impacto, e deverá apresentar quais as novas competências que espera vir a adquirir 
com a implementação do Plano de Capacitação, que lhe permitam aumentar a sua 
capacidade de geração de impacto. 

2 b) Identificar qual a mais-valia potencial da concretização do Plano de Capacitação 
proposto em relação à capacidade da IIES para captar investimento social. 
 
A IIES deverá referir qual a sua situação atual em relação à sua capacidade para 
receber investimento social, e deverá apresentar quais as novas competências que 
espera vir a adquirir com a implementação do Plano de Capacitação, que lhe 
permitam captar mais e melhor investimento social. 

2 c) 
 

Indicação da designação da IIES, e resumo breve do projeto (facultativo) que possa 
servir como peça de comunicação/divulgação.  
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C. ORÇAMENTO DETALHADO POR INTERVENÇÃO 

 

Tentando evitar múltiplos pedidos sobre uma mesma informação, o Plano de Capacitação 

(PASSO 2) não solicita ao beneficiário a apresentação de um orçamento detalhado por cada 

intervenção proposta. No entanto, essa informação terá que existir. 

A mesma é solicitada no documento “Orçamento detalhado por intervenção de capacitação”, 

onde devem constar os respetivos pressupostos, cálculos e justificações. O modelo a utilizar 

encontra-se disponível para download em https://si-

inovacaosocial.portugal2020.pt/Formularios/IndexCapacitacao.    

 

O modelo deverá ser totalmente preenchido pela entidade beneficiária, “promotora” da IIES, 

e anexado à candidatura no momento da sua apresentação no Balcão 2020. O orçamento 

detalhado por intervenção de capacitação adicional proposta deverá respeitar as indicações e 

notas constantes do modelo disponibilizado, para cada um dos seus campos de 

preenchimento. 

 

Instruções de preenchimento: 

Nota prévia: Para o preenchimento do modelo “Orçamento detalhado por intervenção”, 

recomenda-se igualmente a leitura das “Perguntas Mais Frequentes”, em particular as 

perguntas 18, 19, 22 e 23 da Secção Entidades Beneficiárias. 

 

No ficheiro disponibilizado, a entidade beneficiária terá obrigatoriamente que preencher os 

campos relativos ao diagnóstico (valor e IVA) na folha "Diagnóstico + Orçamento Global". Nas 

restantes folhas, por intervenção de capacitação adicional proposta, deve ser indicado: 

 Designação da intervenção (correspondente à designação a inserir no campo 

"Intervenção x" da tabela do separador "Componente Física > Intervenções" do 

formulário de candidatura): 

 Número de horas de consultoria e/ou mentoria, e/ou valor por colaborador da 

aquisição de participação individual em formação externa certificada; 

 Orçamento, com o seguinte grau de detalhe (no ficheiro disponibilizado consta uma 

folha intitulada “Exemplo”, onde poderá ser verificado o tipo de informação requerida): 

 
 

2.1 Custos internos 

Encargos com pessoal interno  

Outros encargos internos  

 

2.2 Custos externos 

Consultores e mentores externos (remuneração) 

Outros encargos externos:  

Encargos com aquisição de formação 

Outros  

https://si-inovacaosocial.portugal2020.pt/Formularios/IndexCapacitacao
https://si-inovacaosocial.portugal2020.pt/Formularios/IndexCapacitacao
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NOTAS: 

 

Apenas as células em branco deverão ser editadas, para preenchimento dos dados nelas 

solicitados. Todas as restantes células são de preenchimento automático. 

 

O financiamento do diagnóstico de necessidades de capacitação está limitado a € 5.000,00, pelo 

que não será transposto, para o orçamento global, um valor superior ao referido. 

 

Podem constituir Outros Encargos Internos elegíveis os encargos com: 

i) colaboradores da IIES em ações de formação (alimentação, transporte e 

alojamento);  

ii) consultores e mentores internos, caso a intervenção preveja uma componente 

de disseminação “em cascata” (quando, após consultoria / mentoria externa, 

existe um 2º momento em que os próprios colaboradores capacitados irão, por 

sua vez, capacitar outros colaboradores); 

iii) pessoal interno que executa funções auxiliares e/ou transversais à realização da 

intervenção, como por exemplo o coordenador da operação;  

iv) outros encargos gerais que a entidade normalmente já suporta, mas que, por 

via da realização da intervenção, necessita de afetar parcialmente a esta. 

 

Podem constituir Outros Encargos Externos elegíveis: 

i. encargos com aquisição de participações individuais em formação externa 

certificada; 

ii. outros encargos com consultores e mentores externos; 

iii. rendas / alugueres e outros bens e serviços que se devam exclusivamente à 

operação proposta a financiamento. 

 

Os encargos com aquisição de formação encontram-se limitados a 20% do custo total da 

operação. Este limite é calculado com base no custo global da operação e não por intervenção 

contratualizada. 

 

O custo global da operação está limitado a 50.000 €. Caso este limite seja ultrapassado em sede 

de candidatura, caberá à EMPIS, em sede de análise e sempre que se revele necessário, tomar 

as medidas necessárias para que o referido limite seja respeitado, o que em última instância 

poderá originar o indeferimento de intervenções por este motivo. 

 

O ficheiro disponibilizado apresenta, na folha "Diagnóstico + Orçamento Global", a estrutura de 

custos da candidatura, que deverá corresponder à inserida no formulário de candidatura. 
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D. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE INVESTIMENTO SOCIAL NA IIES 

 

Nota prévia: Para a elaboração da “Manifestação de Interesse” recomenda-se igualmente a 

leitura das “Perguntas Mais Frequentes”, em particular da Secção Investidores Sociais. 

 

A “Manifestação de Interesse de Investimento Social” é uma declaração de intenção (não 

vinculativa) de um investidor social, indicando poder vir a realizar um investimento social na 

IIES.  

Este documento pretende aferir a ligação entre a IIES e potenciais investidores sociais, 

garantindo o seu alinhamento com o Plano de Capacitação apresentado, de forma a potenciar 

as possibilidades da IIES receber investimento social no futuro. 

O Programa de Capacitação para o Investimento Social pretende contribuir para fomentar mais 

e melhores ligações entre IIES e investidores.  

A obrigatoriedade de anexar uma manifestação de interesse de investimento social à 

candidatura tem esse objetivo – fortalecer relações já existentes e criar relações onde antes não 

existiam, contribuindo desta forma para a criação e dinamização de um ecossistema de 

investimento social mais alargado.  

Assim, a inexistência de uma relação prévia entre a IIES e o investidor social que emite a 

manifestação de interesse não é motivo de exclusão de qualquer candidatura (ao contrário da 

não anexação de uma manifestação de interesse à candidatura apresentada pela IIES, que é 

obrigatória). 

O preenchimento do modelo a utilizar para a apresentação da manifestação de interesse é 

efetuado em https://si-inovacaosocial.portugal2020.pt/Formularios/IndexManifestacao . 

Após submissão na plataforma de formulários da iniciativa Portugal Inovação Social do 

modelo preenchido, é disponibilizado para download o modelo a inserir no formulário de 

candidatura. 

A manifestação de interesse é da responsabilidade do investidor social. Após assinatura, 

deverá ser anexado à candidatura no momento da sua apresentação no Balcão 2020.  

 

 

 

https://si-inovacaosocial.portugal2020.pt/Formularios/IndexManifestacao
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PASSO 3. PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO ONLINE NO BALCÃO 2020 

 

Realizado o registo no Balcão 2020 (PASSO 1) e desenvolvidos os 4 documentos de suporte a anexar à 

candidatura (PASSO 2), o processo de apresentação de uma candidatura à TO 3.32 – Capacitação para 

o Investimento Social termina com o preenchimento e submissão do respetivo formulário online no 

Balcão 2020. 

 

O Formulário de candidatura acessível através do Balcão2020 - https://balcao.portugal2020.pt, é a 

forma como as candidaturas são submetidas e geridas após a sua submissão, sendo também a 

interface que permite a disponibilização pelos candidatos de todos os elementos e documentos anexos 

que fazem parte da candidatura. As entidades beneficiárias deverão criar e validar o seu registo no 

Balcão2020 antes de iniciarem o preenchimento do formulário. Isso permite a criação de uma área 

reservada através da qual a entidade beneficiária preencherá o formulário e fará a sua submissão. 

 

 

https://balcao.portugal2020.pt/
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Na Área Reservada do utilizador, deve ser selecionado o separador “Candidaturas”. 

 

Após inserção, no campo “Código”, do código do Aviso (POISE-39-2018-13) e efetuada pesquisa, 

aparece o presente concurso. Deve então ser selecionada a opção “Nova Candidatura”. 

 

 

Atendendo a que a entidade beneficiária (doravante designada por entidade) necessitou previamente 

de efetuar o registo no Balcão 2020, no momento de entrada no formulário de candidatura a maioria 

dos campos de identificação da entidade são preenchidos automaticamente: denominação social, NIF, 

telefone, endereço, concelho, tipo entidade, correio eletrónico, NISS, fax, código postal, natureza 

jurídica, localidade e situação face ao IVA. 
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Instruções de preenchimento do formulário online: 

 

Ecrã 1: Identificação 

Após autenticação, a entidade entra no primeiro ecrã do formulário (“Identificação”), onde deverá 

confirmar se os seus dados de identificação estão a ser corretamente apresentados. Neste ecrã, a 

entidade deve preencher os campos referentes ao responsável financeiro da entidade e ao 

responsável da operação. É possível que a mesma pessoa seja simultaneamente responsável financeiro 

e responsável da operação. 

 

 

Ecrã 2.1: Operação – Caracterização  

No campo “Resumo” é solicitado às entidades que incluam os elementos fundamentais da operação 

de capacitação candidata, de forma resumida (max. 450 carateres), indicando, p.ex, a designação da 

IIES (no início, a título de cabeçalho). De notar que este texto poderá ser utilizado em publicações do 

Fundo Social Europeu. 

No campo “Região da Operação” deverá ser selecionada a região onde irá ser desenvolvido o Plano de 

Capacitação que candidata. 

No campo “CAE da Operação”, das opções disponíveis, deverá ser selecionada a CAE em que a IIES 

candidatada se insere. 

No campo “Contratação Pública”, a entidade deverá confirmar se está ou não abrangida pela legislação 

nacional relativa à contratação pública. 

No que ao campo “Organismo Intermédio” diz respeito, este deverá ser preenchido com a única opção 

disponível: “Estrutura de Missão Portugal Inovação Social” (EMPIS). 
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Ecrã 2.2: Operação – Prioridades Temáticas 

A entidade deverá preencher os campos em conformidade com os objetivos e princípios da operação. 
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Ecrã 2.3: Operação – Acompanhamento  

No campo “Acompanhamento da Operação” espera-se que a entidade descreva, muito sucintamente, 

as metodologias que pretende utilizar no acompanhamento da operação, com vista a garantir o 

cumprimento das metas e a concretização dos resultados. 

 

Nos campos referentes à “Avaliação da Operação”, a entidade deverá: 

̵ descrever os objetivos e resultados a alcançar com a implementação do Plano de Capacitação; 

̵ descrever o modelo proposto para avaliação dos resultados do Plano de Capacitação. 

 

 

Ecrã 2.4: Operação – Regime de Auxílios Estatais  

Esta secção já aparece preenchida automaticamente com a opção “Não”. 
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Ecrã 3.1: Componente Física – Intervenções (Lista Global) 

Neste grupo de ecrãs, a entidade deverá inserir cada uma das intervenções que integram o Plano de 

Capacitação proposto, intervenção a intervenção. 

 

Para tal, começa por indicar, no ecrã com a listagem global, o número de intervenções que integram o 

Plano de Capacitação proposto no campo “Número Total de Registos” (incluindo a intervenção 

“Diagnóstico”). 

 

 

  



 

26 
 

 

Importante: Atendendo a que o Diagnóstico constitui uma intervenção obrigatória, aparece por defeito 

identificada na lista das intervenções, sendo considerada a intervenção n.º 1. Assim, ao selecioná-la o 

utilizador entra no separador “Identificação Intervenções”, tendo apenas como campos de 

caracterização editáveis as datas de início e de fim, as quais deverão corresponder, respetivamente, à 

data de início e à data de fim da primeira intervenção de capacitação adicional a ser concluída. Após 

confirmação do ecrã, o utilizador entra no separador “Orçamento”, onde deve inserir apenas o valor 

previsto para o Diagnóstico (na rubrica “1. Encargos com a aquisição do diagnóstico”). 
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Ecrã 3.2: Componente Física – Identificação Intervenções  

Neste ecrã, a entidade deverá inserir/selecionar, uma a uma, para cada uma das intervenções de 

capacitação adicionais que integram o Plano de Capacitação proposto: 

 

̵ a designação da intervenção (campo “Intervenções”); 

̵ o domínio de capacitação da intervenção (campo “Domínio”); 

̵ a data de início e a data de fim da intervenção; 

̵ o número de ações de capacitação (formação e/ou consultoria e/ou mentoria) que integram 

a intervenção, num máximo de 3 ações; 

̵ o número de colaboradores abrangidos na totalidade das ações de capacitação que integram 

a intervenção2; 

̵ os dados referentes à tipologia de ações de capacitação propostas (formação, consultoria e 

mentoria) por intervenção3, nomeadamente: n.º de horas, n.º de colaboradores, n.º 

consultores/mentores internos, n.º de consultores/mentores externos; 

̵ o(s) produto(s) resultante(s) da intervenção (produtos tangíveis/evidências/outputs). 

 

 

                                                           
2 Exemplo: 1 intervenção de capacitação composta por 1 ação de formação de 25 horas e 1 ação de consultoria 
de 150 horas, ministrada por 1 consultor externo. Na formação participaram diretamente 4 colaboradores da 
entidade. No processo de consultoria foram diretamente envolvidos 10 colaboradores da entidade (4 deles 
envolvidos também na ação de formação), com quem o consultor desenvolveu os produtos contratualizados. No 
total, o “número total de colaboradores” abrangidos solicitado será 10. 
 
3 Exemplo: considerando o exemplo acima elencado, verificamos que os dados a registar da ação de formação 
são: 25 horas; 4 colaboradores. Relativamente à ação de consultoria, os dados são os seguintes: 150 horas; 10 
colaboradores; 1 consultor externo. Relativamente aos campos sem dados associados, os mesmos deverão ser 
preenchidos com o valor 0 (zero). 
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Ecrã 3.3: Componente Física – Orçamento 

Neste ecrã, a entidade deverá inserir, uma a uma, para cada uma das intervenções de capacitação que 

integram o Plano de Capacitação proposto, os valores do orçamento utilizando a seguinte estrutura de 

rubricas: 

 
1. Encargos com a aquisição do diagnóstico 

2. Encargos com as restantes intervenções de capacitação 

2.1. Custos internos 

2.2. Custos externos 

Os dados a inserir deverão corresponder exatamente e apenas aos constantes da tabela associada a 

cada intervenção de capacitação, que integra o ficheiro EXCEL “Orçamento detalhado por cada 

intervenção de capacitação proposta” (um dos 4 documentos de suporte da candidatura). 

 

O financiamento solicitado deverá ainda ser anualizado tendo em conta as datas de fim das 

intervenções que compõem a operação, pelo que o montante total associado à intervenção deverá ser 

inserido no ano de conclusão da intervenção em causa. No caso específico do Diagnóstico, a data de 

fim corresponde à data de fim da primeira intervenção de capacitação adicional a ser concluída. 
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Ecrã 4: Critérios de Seleção  

Neste ecrã encontram-se registados os critérios da Grelha de Análise de Candidaturas. É obrigatório o 

preenchimento da totalidade dos campos, com cada campo a ter espaço para 8.000 carateres, 

incluindo espaços. No entanto, e de modo a evitar duplicação de informação, solicita-se à entidade 

que efetue o preenchimento dos campos em causa através de remissões para a informação 

disponibilizada nos documentos obrigatórios a anexar ao formulário de candidatura, caso esta já 

conste dos referidos documentos (por exemplo, “informação disponível no ponto x”, ou “ver páginas 

xx a xx do Diagnóstico de Necessidades de Capacitação”). 
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Ecrã 5: Componente Financeira 

Este ecrã é preenchido automaticamente de acordo com os dados inseridos nas outras secções (em 

particular na secção Intervenções), sendo necessário apenas confirmar a página em questão. 

 

 

Ecrã 6: Localização 

Neste ecrã deverá ser efetuada a distribuição previsional do montante solicitado, em % e por Concelho, 

no que à localização da operação diz respeito. O local da realização das ações de capacitação 

corresponde ao local de trabalho dos colaboradores a capacitar, aferido através dos respetivos 

vínculos territoriais. 

 

 



 

31 
 

 

Ecrã 7: Resultados a Contratualizar 

Neste ecrã deverá ser indicado o número de “Intervenções de capacitação”, correspondendo ao 

número de intervenções inseridas no separador com o mesmo nome (incluindo a intervenção 

“Diagnóstico”), bem como o grau de cumprimento previsto para as “Intervenções de capacitação 

concluídas”, cujo valor a colocar deverá ser sempre 100%. 

 

 

Ecrã 8: Resumo 

Este ecrã é preenchido automaticamente de acordo com os dados inseridos nas outras secções e 

resume os campos fundamentais referentes à operação. 
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Ecrã 9: Documentos 

Neste ecrã a entidade deverá fazer o upload dos anexos obrigatórios referidos ao longo deste 

guia de apoio ao preenchimento, bem como: 

(i) da lista global dos contratos assinados que se encontram associados à execução da 

operação e que, nos termos do Decreto‐Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação, 

se encontram sujeitos aos procedimentos de contratação pública, nas operações iniciadas em 

data anterior à submissão da candidatura; 

(ii) dos elementos de desempate de candidaturas, se assim o entender (facultativo). 
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Ecrã 10: Submissão 

Antes de submeter a candidatura, a entidade deverá garantir que todos os campos estão validados e 

que não existem erros de validação no preenchimento, os quais terão de ser corrigidos para que a 

submissão da candidatura seja possível. Antes da submissão da candidatura, deverá ainda confirmar a 

aceitação das condições apresentadas. 

A submissão terá de ser efetuada pelo super-utilizador da entidade beneficiária. No entanto, após 

submissão, e no seguimento da ligação do SI FSE com a base de dados da Autoridade Tributária, os 

dados a introduzir (NIF e palavra-passe) são os da entidade beneficiária. 

Após validação da submissão, a candidatura segue para aferição da sua admissibilidade e posterior 

avaliação. As fases deste processo e duração de cada uma estão descritas no anexo do Aviso de 

Abertura de Candidaturas. 

 

 


