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FAQ’S 

EEA GRANTS – Crescimento Azul 

 

1. Sobre o Programa 

Quem é o Operador do Programa (OP)?  
R.: O Operador do Programa é uma entidade pública ou privada designada no MoU, com a responsabilidade 

de preparação e implementação do Programa. No caso do Programa Crescimento Azul é a Direção-Geral de 

Política do Mar. 

 

 

Quem é o Ponto Focal Nacional (UNG)?  
R.: A UNG é a entidade pública nacional (Unidade Nacional de Gestão do MFEEE) designada pelo País 

Beneficiário com a responsabilidade geral pelo cumprimento dos objetivos do MFEEE 2014-2021 e pela 

implementação do MoU. em Portugal é nos termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 39/2017, de 10 

de março, retificada pela Declaração de Retificação nº14/2017, de 24 de abril. 

 

 

Quem é a Unidade Nacional de Gestão (UNG)?  
R.: A UNG foi definida nos termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 39/2017, de 10 de março, 

retificada pela Declaração de Retificação nº14/2017, de 24 de abril, é criada a Unidade Nacional de Gestão do 

Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu 2014-2021, a qual assume a função de Ponto Focal 

Nacional tendo por missão o cumprimento das atribuições definidas no respetivo Regulamento MFEEE 2014-

2021 e Memorando de Entendimento. 

 

 

O que é o Financial Mechanism Committee (FMC)?  
R.: O FMC é o Comité criado pelos Países Doadores com o intuito de gerir o Mecanismo Financeiro do Espaço 

Económico Europeu (MFEEE), constituído por representantes dos respetivos Ministérios dos Negócios 

Estrangeiros.   

 

 

O que é o Financial Mechanism Office (FMO)?  
R.: O FMO é o Gabinete que assiste tecnicamente o FMC na gestão do Mecanismo Financeiro do Espaço 

Económico Europeu e serve como ponto de contacto.  

 

 

O que é o Memorando de Entendimento (MoU)? 
R.: É o Memorando de Entendimento (MoU) entre Portugal, Noruega, Islândia e Liechtenstein, tendo em vista 

a aplicação em Portugal do Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu (MFEEE) 2014-2021. É um  
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documento onde são definidas as entidades, os Programas, os parceiros dos Países Doadores, as ambições 

bilaterais e os montantes de financiamento.   

 

 

O que é o Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu (MFEEE)?  
R.: O MFEEE é o Mecanismo Financeiro, criado no âmbito do Acordo do Espaço Económico Europeu, através 

do qual os Países Doadores financiam em 15 Países Beneficiários, iniciativas e projetos em diversas áreas 

programáticas, com vista a reduzir as disparidades económicas e sociais e o reforço das relações bilaterais 

entre os Países Doadores (Noruega, Islândia e Liechtenstein) e os Países Beneficiários. 

 

 

Quais são os Países Doadores do MFEEE?  
R.: Islândia, Liechtenstein e Noruega, Países pertencentes à Associação EFTA que assinaram o Acordo de 

Adesão ao Espaço Económico Europeu e que contribuem com financiamento para o MFEEE. 

 

 

Quem são os Países Beneficiários do MFEEE?  
R.: Os Países Beneficiários do MFEEE são os 15 (quinze) Países Membros da União Europeia com maiores 

desvios da média europeia do PIB per capita, incluindo Portugal, elegíveis como beneficiários do Mecanismo 

Financeiro do Espaço Económico Europeu. 

 

 

Qual o quadro legal do MFEEE 2014-2021?  
R.: O quadro legal do MFEEE 2014-2021 é composto pelo ‘Regulation on the implementation of the European 

Economic Area (EEA) Financial Mechanism 20142021’, Protocolo 38C do Acordo do Espaço Económico 

Europeu, o Memorando de Entendimento, os acordos dos Programas e as Guidelines adotadas pelo FMC. 

 

 

 

2. Sobre os Avisos 

1º Aviso - Cada “Promotor” apenas pode apresentar uma candidatura? 
R.: Sim, de acordo com o ponto 8 do Aviso apenas pode ser submetida uma candidatura por Promotor. 

 

 

Cada projeto só pode ter um “Promotor”? 
R.: Sim. O “Promotor” é o Líder do projeto, sendo responsável pela implementação geral do projeto, pelas 

parcerias e perante as estruturas de gestão do programa.  

O Promotor assume todas as responsabilidades contratuais, jurídicas e administrativas do projeto. 

 

 

Um projeto pode ter vários “Parceiros”? 
R.: Sim. 

 

 

Uma entidade pode ser “Parceira” em vários projetos? 
R.: Sim, uma entidade pode ser “Parceira” em vários projetos.  
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Qual o conceito de “Parceiro” de projeto? 
R.: Um Projeto em Parceria é definido como a cooperação entre um Promotor em Portugal e pelo menos um 

parceiro (de Portugal e/ou dos Estados Doadores), em que todas as entidades são independentes umas das 

outras e desempenhem tarefas substanciais e relevantes na implementação do projeto. O parceiro deve estar 

ativamente envolvido e efetivamente contribuir para a implementação do projeto, e deve compartilhar com o 

promotor do projeto uma meta económica ou social comum que deve ser atingida através da implementação 

do projeto. Os “Parceiros” de projeto não são “fornecedores” de bens e/ou serviços do projeto. 

Um projeto em parceria com parceiros doadores é um projeto implementado em estreita cooperação com um 

parceiro de projeto cuja localização principal é num dos Estados doadores. 

Os parceiros do projeto são entidades/organizações responsáveis pela realização de atividades específicas do 

projeto, de acordo com o indicado na candidatura.  

Cada parceiro é responsável por 

(i) exercer as atividades pelas quais é responsável de acordo com o formulário de 

candidatura/memória descritiva e no Acordo de Parceria; 

(ii) assumir a responsabilidade em caso de quaisquer irregularidades nas despesas declaradas; 

(iii) reembolsar o Promotor por quaisquer montantes pagos indevidamente, em conformidade com o 

acordo existente entre eles. 

 

 

Que entidades se poderão candidatar ao primeiro aviso dos EEA GRANTS? 
R.: De acordo com o ponto 8 do aviso são considerados promotores elegíveis as PMEs e as grandes empresas 

(com menos de 25% de capitais públicos) estabelecidas legalmente em Portugal.  

Relativamente aos parceiros elegíveis são quaisquer Entidades, públicas ou privadas, comerciais ou não 

comerciais, bem como organizações não governamentais, cuja localização principal é tanto nos Estados-

Doadores, como nos Estados Beneficiários, ou qualquer organização intergovernamental ou agência, 

ativamente envolvida em, e efetivamente contribuindo para a implementação do projeto (de acordo com o 

artigo 7.2.2 do Regulamento MFEEE 2014-2021). 

 

 

1º Aviso - São elegíveis associações sem fins lucrativos para estas candidaturas? 
R.: As associações sem fins lucrativos só poderão ser parceiros. 

 

 

É possível conhecer com antecedência a percentagem de subvenção que nos seria 

atribuída no âmbito de uma proposta aprovada pelo Presente Programa, e os critérios 

de decisão para a referida percentagem? 
R.: De acordo com o estabelecido no ponto 6 do 1º Aviso, a taxa de financiamento do projeto deverá ser 

definida de acordo com as regras aplicáveis aos auxílios de estado em vigor e ter em consideração quaisquer 

e todas as restantes formas de apoio financeiro pública aos projetos e/ou ao Promotor do Projeto ou parceiro, 

quando relevante. A aplicação da taxa de financiamento depende da área do negócio, da natureza do promotor 

e parceiros, entre outras condicionantes. Deverá ser consultada a regulamentação indicada no aviso. Por outro 

lado, nos termos do artigo 6.4.2 do Regulamento, ao decidir sobre a taxa de concessão do projeto, o Operador 

do Programa deve levar em consideração os benefícios económicos que se espera que sejam gerados no 

decorrer do projeto como resultado do recebimento de uma contribuição financeira. 

 

 

1º Aviso - Poderá ser aceite uma candidatura de um consórcio de duas entidades, 

liderado por uma PME com a participação de um centro público de I&D? 
R.: As regras de elegibilidade dos Promotores e Parceiros estão definidas no aviso no ponto 8. Sendo a PME 

(com menos de 25% de capitais públicos) estabelecida legalmente em Portugal, considera-se elegível  
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enquanto Promotor. Os Parceiros podem ser quaisquer entidades públicas ou privadas, comerciais ou não 

comerciais, bem como organizações não governamentais, pelo que um centro público de I&D é elegível. Por 

outro lado, e de acordo com o ponto 3, a cooperação entre instituições de investigação e PME, a fim de facilitar 

a comercialização de ideias, produtos e processos inovadores, deve ser incentivada. 

 

 

A Propriedade Intelectual dos produtos desenvolvidos: é algo que é decidido 

internamente ao consórcio que desenvolve o projeto, ou existe alguma limitação 

imposta pelo programa?  
R.: As questões relativas aos Direitos de Propriedade Intelectual devem ficar estabelecidas no Acordo de 

Parceria. No âmbito da análise da candidatura será avaliada essa situação, sendo que o objetivo é demonstrar 

que o desenvolvimento do negócio do serviço e/ou produto inovador não fica comprometido com a definição 

de quem é o detentor dos DPI. 

 

 

1º Aviso - Qual o prazo para a publicação dos resultados das candidaturas? 
R.: De acordo com o estabelecido no ponto 14 do Aviso a comunicação sobre a decisão final das candidaturas 

será efetuada ao beneficiário dentro de 60 dias úteis, contados a partir do prazo final estabelecido para a 

submissão das candidaturas, especificado no ponto 7 do presente Convite. 

 

 

Há limites de participação em projetos (nº de participações)? 
R.: No que diz respeito ao Aviso que se encontra aberto para a área do Negócio, e de acordo com o ponto 8, 

a limitação do n.º de candidaturas encontra-se estabelecida para os Promotores, não havendo qualquer 

restrição no caso dos Parceiros. 

Nos futuros Avisos, essa condição será avaliada caso a caso. 

 

 

1º Aviso - Que os indicadores de resultado dizem respeito os indicadores que 

contribuem  para o número de PME que serão apoiadas ao nível desta linha de apoio? 
R.: Os indicadores identificados no Aviso dizem respeito aos indicadores do Programa e às metas estabelecidas 

ao nível do Programa. As candidaturas deverão identificar os resultados esperados para os quais o projeto 

irá contribuir de acordo com o definido no aviso de abertura, nomeadamente: 

1) N.º de empresas apoiadas para desenvolver produtos/tecnologias/processos inovadores no âmbito 

do Crescimento Azul 

2) N.º de empresas apoiadas para comercializar produtos/tecnologias/processos inovadores no âmbito 

do Crescimento Azul 

3) N.º de empresas apoiadas para aplicar tecnologias / processos / soluções azuis inovadoras (novas 

para a empresa) 

4) Aumentar a cooperação entre empresas e instituições de investigação 

Dependendo do(s) resultado(s) esperado(s) do projeto deverá(ão) ser escolhido(s) o(s) indicador(es) 

respetivo(s). 

 

 

Quais os indicadores mais adequados a cada candidatura?  
R.: Deverá identificar os indicadores de realização do projeto, i.e., os entregáveis que resultam da 

implementação do projeto. Os entregáveis são os resultados concretos do projeto que contribuem para o 

cumprimento do resultado esperado identificado em sede de candidatura. 
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Um projeto pode contemplar a aquisição de embarcações, novas ou usadas? Podem ser 

adquiridas a proprietários privados? Quem determina se a embarcação é um bem 

essencial para o projeto e que o investimento deve ser considerado elegível na 

totalidade? 
R.: A aquisição de embarcações é considerada um custo de equipamentos novos ou usados, sendo que apenas 

a parte da depreciação correspondente à duração do projeto e a taxa de uso real para os objetivos do projeto 

podem ser consideradas despesas elegíveis. No caso de o Operador do Programa considerar que o 

equipamento é uma componente integral e necessária para alcançar os resultados do projeto, todo o 

custo desse equipamento pode, a título de exceção da regra contida no parágrafo 4 do artigo 8.2, ser 

considerado elegível. No caso da totalidade do custo do equipamento ser considerado elegível, o Operador 

do Programa deve assegurar que o Promotor e o(s) parceiro(s) do Projeto: 

a) Mantêm o equipamento em sua propriedade por um período de pelo menos cinco anos após a 

conclusão do projeto e continua a usá-lo em benefício dos objetivos gerais do projeto para o mesmo 

período; 

b) Mantêm o equipamento devidamente seguro contra perdas como incêndio, roubo ou outros 

incidentes normalmente seguráveis, tanto durante a implementação do projeto como por pelo menos 

cinco anos após a conclusão do projeto; e 

c) Reservam recursos adequados para a manutenção do equipamento por pelo menos cinco anos após 

a conclusão do projeto.  

Relativamente à questão da aquisição a um proprietário privado, esclarece-se que, de acordo com os 

princípios gerais da elegibilidade da despesa, os custos terão de ser identificáveis e verificáveis, em 

particular através dos registos contabilísticos do Promotor e / ou parceiro(s) do projeto e 

determinados de acordo com as regras e princípios contabilísticos aplicáveis no país onde o Promotor 

e / ou parceiro(s) do projeto está(ão) estabelecido(s). 

 

 

Existe algum limite na elegibilidade de despesas por rubrica? 
R.: Não existe um limite de elegibilidade por rubrica de despesa. De acordo com o ponto 10 do 1º Aviso a 

avaliação das despesas elegíveis para um projeto específico será efetuada com base na base jurídica aplicável 

aos auxílios de estado, bem como nos artigos 8.2 e 8.3 do Regulamento dos EEA Grants 2014 – 2021. O ponto 

10 do Aviso informa sobre os princípios gerais de elegibilidade das despesas bem como a tipologia de 

despesas elegíveis. 

 

 

“No caso de depois de aprovadas as despesas optarmos por outro orçamento que não 

nenhum dos apresentados qual é o procedimento?” 
R.: Durante a execução do projeto poderá haver lugar a um pedido de reprogramação. O pedido de alteração 

das despesas deverá ser solicitado ao Operador de Programa que o analisará e emitirá uma decisão. O pedido 

deve ser formalizado antes das despesas serem executadas pelo Promotor/Parceiros. Independentemente 

disto, as despesas são sempre sujeitas a análise da sua elegibilidade aquando da apresentação dos relatórios 

financeiros/pedido de pagamento (mesmo que aprovadas em candidatura). 

 

 

Para ser possível alcançar os 70% de taxa de financiamento máxima prevista para esta 

linha de apoio, há alguma majoração extra à qual a que se possa candidatar? 
R.: Não. A taxa de financiamento do projeto deverá ser definida de acordo com as regras aplicáveis aos auxílios 

de estado em vigor e ter em consideração quaisquer e todas as restantes formas de apoio financeiro pública 

aos projetos e/ou ao Promotor do Projeto ou parceiro. Por outro lado, nos termos do artigo 6.4.2 do 

Regulamento, ao decidir sobre a taxa de concessão do projeto, o Operador do Programa deve levar em  
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consideração os benefícios económicos que se espera que sejam gerados no decorrer do projeto como 

resultado do recebimento de uma contribuição financeira. 

 

 

No caso de não se tratar de entidades públicas, existe obrigatoriedade de entregar a 

Declaração de idoneidade do promotor e dos parceiros por forma a assumirem o 

compromisso de honra que preenchem os requisitos de idoneidade previstos no artigo 

55.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 

de janeiro, na sua redação atual? 
R.: Sim. 

 

 

É obrigatório apresentar estudos de mercado efetuados por entidade externa? 
R.: Não. Mas se os tiverem em posse, e acharem pertinente apresentá-los, deverão anexar aos restantes 

documentos. 

 

 

Qual a diferença entre start-up e PME? 
R.: Para efeitos do Programa Crescimento Azul, a definição de Start-Up é a seguinte: devem estar estabelecidas 

há pelo menos seis meses, antes do limite do prazo submissão da candidatura, e em funcionamento há mais 

de quatro anos até terminar o prazo de apresentação das propostas estipulado no convite, não podendo ter 

existido distribuição de lucros e nem terem sido formados através de uma fusão. A definição de PME encontra-

se estabelecida na Recomendação C (2003) 1422 da Comissão, de 6 de Maio de 2003, tiverem “A categoria das 

micro, pequenas e médias empresas (PME) é constituída por empresas que empregam menos de 250 pessoas 

e cujo volume de negócios anual não excede 50 milhões de euros ou cujo balanço total anual não excede 43 

milhões de euros.” 

 

 

É possível financiar 30% (ou qualquer outra percentagem não elegível) do parceiro em 

troca da propriedade intelectual? 
R.: Sim, desde que fique estipulado em Acordo de Parceria. O co-financiamento relativo à percentagem não 

financiada pelo Programa Crescimento Azul deverá ser fornecido ou obtido pelo promotor/parceiro(s) do 

Projeto. O promotor/parceiro(s) do projeto deverá(ão) demonstrar a sua capacidade de co-financiamento, 

através de documento que ateste a sua capacidade financeira. No Acordo de Parceria deverão ficar 

estabelecidas as condições do co-financiamento do Promotor e dos Parceiros. 

 

 

É necessário a confirmação do ROC para a metodologia de custo indiretos na opção de 

taxa fixa de 15% dos custos diretos do pessoal elegível? 
R.: Não. 

 

 

Os montantes não elegíveis podem ser financiados por outro projeto? 
R.: Não podem existir duplicação de projetos e financiamentos com o mesmo fim. 
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Apenas o Promotor tem de preencher a documentação solicitada? 
R.: Não. Todos, tanto Promotores como Parceiros, independentemente da sua origem/nacionalidade, deverão 

preencher e entregar os documentos solicitados no Aviso e identificados na Check List que faz parte do 

Formulário de Candidatura. 

 

 

1º Aviso - Qual a duração limite de um projeto?  
De acordo com o ponto 9. é referido que: “O período máximo de elegibilidade será estabelecido no contrato do 

projeto, sendo normalmente de dois anos a partir da data em que o Operador do Programa assinar a decisão 

de aprovação. Podem ser autorizadas prorrogações de prazo, sujeitas à aprovação do Operador do Programa. 

Sob nenhuma circunstância a data limite poderá exceder a data mencionada no art.º 8.13.3 do Regulamento (30 

de abril de 2024).” 

 

 

Os custos com pessoal especialmente contratado para o projeto (através de bolsas de 

investigação e de contrato de trabalho a termo certo) são elegíveis para 

financiamento? 

A imputação de pessoal com vínculo à instituição é elegível, e os custos com novos 

contratos? 
R.: O apuramento das despesas elegíveis com pessoal técnico do beneficiário, contratado ou a contratar, 

incluindo bolseiros recrutados pelos beneficiários e com bolsa suportada por estes, é considerada elegível e 

efetua-se de acordo com a seguinte metodologia:  

Método de custos reais – Recursos Humanos afetos a tempo inteiro ao projeto (100%)  

As despesas com pessoal técnico do promotor têm por base custos reais incorridos com a realização do 

projeto, tendo como referência o salário base mensal declarado para efeitos de proteção social do trabalhador, 

o qual pode ser acrescido dos encargos sociais obrigatórios;   

Considera-se salário base, o conjunto de todas as remunerações de carácter certo e permanente sujeitas a 

tributação fiscal e declaradas para efeitos de proteção social do trabalhador;   

Como pessoal técnico do promotor apenas são considerados os casos em que se verifique a existência de 

vínculo laboral, não sendo admitidas situações de prestação de serviços em regime de profissão liberal.  

Método de custos simplificados – tempo parcial  

Para efeitos da determinação dos custos com pessoal afetos a tempo parcial com a execução da operação, 

devem ser aplicados métodos de custos simplificados.   

Nesta opção, é aplicada a prerrogativa de custos simplificados, possibilitando ao beneficiário a identificação, 

em candidatura, dos mais recentes custos anuais brutos documentados com o trabalho para cada interveniente 

no projeto, para efeitos da determinação da taxa horária a afetar a cada colaborador, ou, quando aplicável, 

grupo de colaboradores (agregados em perfis), durante a execução do mesmo e reembolso dos respetivos 

custos.   

A taxa horária aplicável é calculada dividindo os mais recentes custos anuais brutos documentados com o 

trabalho por 1.720 horas:   

Custo/hora: RB / 1.720 horas  

Sendo o custo mensal apurado da seguinte forma:  

Custo pessoa/mês = Custo/Hora x 1.720/11 x pessoa/mês  

Ou  

Custo pessoa/mês = RB/11 x pessoa/mês  

em que:  

RB: O conjunto dos últimos 12 salários base mensais acrescidos dos subsídios de férias e Natal, auferidos pelo 

técnico no exercício da sua atividade o favor da entidade beneficiário e em função do seu contrato individual 

de trabalho, os quais podem incluir IHT (isenção do horário de trabalho) ou diuturnidades (remunerações de  
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carácter certo e permanente declaradas para efeitos de proteção social do trabalhador), acrescido dos 

encargos sociais obrigatórios, quando aplicável;  

Pessoa/mês: a unidade de medida que exprime o tempo dedicado a um projeto. O esforço necessário para 

realizar cada tarefa, calculado em equivalente a tempo integral (ETI), ou seja, uma ocupação com 100% de 

dedicação;   

Por exemplo: 1 pessoa dedicada ao projeto a 50% durante 1 mês = 0,5 pessoas/mês   

 

 

Custo pessoa/mês: entende-se por custo pessoa/mês o valor das remunerações tendo por referência uma 

afetação a 100% durante um mês.   

O beneficiário deve identificar, em candidatura, os mais recentes custos anuais brutos documentados para os 

colaboradores/perfis afetos ao projeto para efeitos da determinação do custo unitário a aplicar.   

No âmbito da metodologia de custos simplificados são estabelecidos os seguintes princípios:   

As 1720 horas constituem o tempo anual standard de trabalho anual e dispensam qualquer cálculo 

justificativo;   

Apenas as horas trabalhadas podem ser utilizadas para cálculo das despesas elegíveis salariais. A ausência 

anual por férias já se encontra incorporada no cálculo das 1720 horas;   

Os mais recentes custos anuais documentados têm de ser justificados (documentados/verificáveis) por via da 

contabilidade do beneficiário, de relatórios de processamento de remunerações, entre outros. Apesar de não 

existir a obrigatoriedade de verificação previamente ao processamento da despesa com base no custo horário, 

esta informação tem de ser auditável;   

Existe a obrigatoriedade de um período de referência de 1 ano (12 meses consecutivos) para cálculo no 

numerador. Não é possível a utilização de dados para além da data de candidatura;   

O numerador RB pode dizer respeito ao colaborador que está afeto ao projeto diretamente ou a uma média 

de colaboradores com a mesma qualificação ou carreira profissional, cujo salário esteja correlacionado com os 

colaboradores a afetar ao projeto.  

Despesas com bolseiros  

As despesas elegíveis com bolseiros são determinadas em função dos valores mensalmente pagos a título de 

bolsa e respetivos custos acrescidos. O cálculo da elegibilidade de despesas é efetuado com referência ao 

contrato de bolsa celebrado entre as partes, tendo por base os valores de referência previstos no Regulamento 

de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) para as diferentes categorias de 

bolseiros, os quais podem ser acrescidos dos custos associados à adesão ao regime do seguro social voluntário 

nos termos previstos no Estatuto do Bolseiro, bem como do seguro de acidentes pessoais.  

Os beneficiários deverão aplicar o regulamento próprio do serviço, aprovado pela FCT, caso disponham do 

mesmo. Em face de ausência de regulamentação de bolsas da entidade de acolhimento, o beneficiário poderá 

optar pela aplicação do Regulamento da FCT, cumprindo com o procedimento infra, o qual deverá ser 

devidamente evidenciado com os seguintes elementos:  

Pedido/autorização de abertura do procedimento;  

Nomeação do júri do concurso;  

Anúncio do concurso da bolsa;  

Publicitação do anúncio de concurso;  

Atas das reuniões do júri do concurso, designadamente as atas que contém:  

A definição dos critérios de seleção para atribuição da Bolsa;  

O projeto de lista de ordenação dos resultados de todos os candidatos para pronuncia;  

As avaliações obtidas em cada um dos critérios de seleção de avaliação;  

As reclamações por parte dos candidatos à atribuição da Bolsa, após a respetiva comunicação 

“audiênciaprévia”;  

O relatório final.  

Autorização/homologação da contratação do bolseiro;  

Plano de atividades a desenvolver pelo bolseiro, aprovado e assinado;  

Contrato assinado;  
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Evidência do envio do Contrato assinado para a FCT, caso seja aplicável. 

 

 


