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Objetivo da Formação

Check List da Candidatura

Apoio à formalização de candidaturas EEA Grants

Formulário de Candidatura

Esclarecimento de dúvidas

Documentos necessários



Formulário de Candidatura
Preenchimento da Capa do Formulário de Candidatura

Designação do Aviso

Nome do Projeto/Operação

Entidade Promotora



Formulário de Candidatura
Preenchimento dos dados do Projeto

Nome pelo qual o projeto ficará conhecido e que o identificará durante 

todo o seu ciclo de vida

Selecionar o aviso ao qual está a apresentar candidatura

Selecionar a tipologia de projeto no qual melhor se enquadra a 

candidatura

Selecionar o setor de atividade onde irá incidir o produto/serviço

Designação oficial da entidade / Número Identificação Fiscal

Morada oficial da entidade promotora (sede ou filial) conforme inscrição 

nas instâncias legais 

Localidade e Código Postal correspondentes ao dados anteriores

Freguesia e Concelho correspondentes ao dados anteriores

Email geral/departamento da entidade / Telefone geral/departamento da 

entidade 

Tipo de entidade/organização / CAE principal (não secundários)

IBAN da conta de projetos 

Indicar se o projeto tem parceria (Sim ou Não) e o número de parceiros



Formulário de Candidatura

Designação oficial da entidade / Número Identificação Fiscal

Morada oficial da entidade promotora (sede ou filial) conforme inscrição 

nas instâncias legais 
Localidade e Código Postal correspondentes ao dados anteriores

Freguesia e Concelho correspondentes ao dados anteriores

Email geral/departamento da entidade / Telefone geral/departamento da 

entidade 
Tipo de entidade/organização / CAE principal (não secundários)

IBAN da conta de projetos 

Preenchimento dos dados do Projeto

Designação oficial da entidade / Número Identificação Fiscal

Morada oficial da entidade promotora (sede ou filial) conforme inscrição 

nas instâncias legais 

Localidade e Código Postal correspondentes ao dados anteriores

Freguesia e Concelho correspondentes ao dados anteriores

Email geral/departamento da entidade / Telefone geral/departamento da 

entidade 
Indicar se a candidatura envolveu o auxilio de consultores externos 

(Sim/Não)
Designação da entidade que prestou o serviço enquanto consultor 

externo

Representação oficial (Sim ou Não) / Nome da pessoa que representa 



Formulário de Candidatura
Preenchimento dos dados do Projeto

Breve síntese do projeto, que responda às questões colocadas no 

quadro. Não são necessários nesta fase termos técnicos, siglas ou 

explicações que poderão ser inseridas no texto da Memória Descritiva.   

Descrever os indicadores do Programa Crescimento Azul para quais o 

Projeto irá contribuir – consultar a lista de indicadores e resultados 

disponíveis no último separador do formulário.

Unidade de Medida: percentagem ou número

Quantidade Prevista: quantidade que o projeto prevê alcançar e/ou 

contribuir do indicador que referiu atrás



Formulário de Candidatura
Preenchimento dos dados do Projeto

Indicar o n.º de postos de trabalho a criar na fase de implementação e 

após a conclusão do projeto  

Descrever os indicadores do Projeto – a definir pelo(s) beneficiário(s). 

Deverá identificar os indicadores de realização do projeto, i.e., os 

entregáveis que resultam da implementação do projeto.

Unidade de Medida: percentagem ou número, entre outros

Quantidade Prevista: quantidade que o projeto prevê alcançar e/ou 

contribuir do indicador que referiu atrás

Local da Operação: onde se irá desenvolver o projeto.

Concelho + NUTS

NUTS II (NUTS 2) - constituído por sete unidades, as regiões, das quais 

cinco no continente e os territórios das Regiões Autónomas dos Açores e 

da Madeira;

NUTS III (NUTS 3) - constituído por 25 unidades, as sub-regiões, das 

quais 23 no continente e 2 nas Regiões Autónomas dos Açores e da 

Madeira, e correspondem as Entidades Intermunicipais.

Datas de inicio e fim do projeto

Investimento total – montante total necessário para realizar o projeto

Investimento elegível – montante total sem os custos não elegíveis para 

financiamento

Participação do Promotor – co-financiamento do montante não financiado 

pelos EEA Grants

Valor do Financiamento – montante financiado pelos EEA Grants

Taxa de financiamento – célula com cálculo automático



Formulário de Candidatura
Orçamento

DESCRIÇÃO - designação da despesa a financiar

DESPESA TOTAL – valor total e real da despesa

DESPESA ELEGÍVEL – valor elegível para financiamento

DESPESA NÃO ELEGÍVEL – valor não elegível para financiamento

ANO 1 – Ano civil (ex.: 2020)

ANO 2 – Ano civil (ex.: 2021)

ANO 3 – Ano civil (ex.: 2022)

JUSTIFICAÇÃO – justificação da despesa indicada na descrição

Ex.: Descrição = Miguel Antunes / Justificação = designer 

para construção do site do projeto

TAXA DE FINANCIAMENTO – a taxa de financiamento de cada despesa 

nunca poderá ser superior ao máximo elegível descrito no Aviso

FINANCIAMENTO EEA GRANTS – célula automática que calcula o valor 

a ser submetido para a soma do montante a apresentar em candidatura



Formulário de Candidatura
Orçamento

CUSTOS INDIRETOS – na justificação deverá ser identificado a 

metodologia de overheads escolhido para o projeto (igual para todos os 

bebeficiários. (artigo 8.5 do Regulamento dos EEA Grants 2014-2021 

(Art. 8.5.1 (a), (b), (c) ou (d))

SUB TOTAIS – soma individual de cada beneficiário

TOTAIS POR RUBRICA – soma de todos os sub totais 

TOTAL PROMOTOR – soma dos totais de todas as rubricas de despesa 

referentes ao Promotor

TOTAL PARCEIRO – soma dos totais de todas as rubricas de despesa 

referentes ao(s) parceiro(s)

TOTAL GERAL – soma dos totais de todos os benificiários



Formulário de Candidatura
Custos Indiretos do Projeto – Metodologia de Cálculo

A1 – total de custos não elegíveis que não são contabilizados para o 

cálculo dos overheads (subcontratação e custos relativos a recursos 

disponibilizados por terceiros) 

A – TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS ELEGIVEIS – célula automática que 

soma os custos anteriormente inserido 

CUSTOS – Inserir os valores totais do Projeto

Cálculo que demonstrará a taxa fixa máxima financiável de custos 

indiretos elegível para financiamento

A2 = A - A1 – total de custos diretos elegíveis para o cálculo dos custos 

indiretos 



Formulário de Candidatura
Custos Indiretos do Projeto – Metodologia de Cálculo

Custo Anual (Ano Base = Ano n-1)

* Cálculo do total dos custos do ano civil anterior ou o cálculo para 12 

meses (ex.. 35€ x 12 = 420€) sendo que o valor base deverá ser um valor 

real

* Soma de todos os beneficiários

a) Custos de Instalações

b) Custos Administrativos

c) Outros custos administrativos

A soma destes três pontos na coluna “Custo Anual” são células 

automáticas

Coluna “Método de cálculo”

Tipo* - deverá escolher um dos 6 tipos de método/cálculo que irá ser a 

base 

I) Método de repartição baseado no número de pessoas que trabalham 

em exclusivo para o projeto

II) Método de repartição baseado no número de pessoas que trabalham 

em exclusivo para o projeto, por um período de tempo

III) Método de repartição baseado no número de horas de trabalho 

utilizadas no projeto

IV) Método de repartição baseado no espaço ou área utilizada

V) Método de repartição baseada no espaço ou área utilizada por um 

período de tempo

VI) Outro método de repartição (especificar)

Coluna “Método de cálculo”

% - afetação de Recursos Humanos ou horas de trabalho ou 

utilização do espaço ou tempo de dedicação ao projeto

Valor proporcional

Célula automática com o cálculo face à percentagem inserida 

anteriormente



Formulário de Candidatura
Custos Indiretos do Projeto – Metodologia de Cálculo

C = Total dos Custos Gerais Indiretos

Célula automática que irá resultar na soma das alíneas a) + b) + c) no 

que respeita ao custo anual 

a) Custos de Instalações

b) Custos Administrativos

c) Outros custos administrativos

D = Total dos Custos Gerais (proporcionais)

Células automática que irão resultar na soma das alíneas a) + b) + c) no 

que diz respeito ao valor proporcional e perspetivadas por ano e por mês 

e no total da duração do financiamento do projeto (preencher o n.º de 

meses – ex.: 24) 

a) Custos de Instalações

b) Custos Administrativos

c) Outros custos administrativos

E = Taxa Fixa Custos Gerais = D/A2 (%)

Célula automática que encontrará a percentagem de 

financiamento para os custos indiretos.

Esta célula resulta do Valor para o Período do Projeto a dividir 

pelo Total dos custos diretos elegíveis excluindo A1

F =Total dos custos indiretos afetos a outros projetos co-

financiados (%)

Caso existam outros projetos com financiamento de custos 

indiretos, indicar o valor submetido



Formulário de Candidatura
Custos Indiretos do Projeto – Metodologia de Cálculo

Coluna “Método de cálculo”

Tipo* - deverá escolher um dos 6 tipos de método/cálculo que irá ser a 

base 

I) Método de repartição baseado no número de pessoas que trabalham 

em exclusivo para o projeto

II) Método de repartição baseado no número de pessoas que trabalham 

em exclusivo para o projeto, por um período de tempo

III) Método de repartição baseado no número de horas de trabalho 

utilizadas no projeto

IV) Método de repartição baseado no espaço ou área utilizada

V) Método de repartição baseada no espaço ou área utilizada por um 

período de tempo

VI) Outro método de repartição (especificar)



Formulário de Candidatura
Custos Indiretos do Projeto – Metodologia de Cálculo

Coluna “Método de cálculo”

Tipo* - deverá escolher um dos 6 tipos de método/cálculo que irá ser a 

base 

I) Método de repartição baseado no número de pessoas que trabalham 

em exclusivo para o projeto

II) Método de repartição baseado no número de pessoas que trabalham 

em exclusivo para o projeto, por um período de tempo

III) Método de repartição baseado no número de horas de trabalho 

utilizadas no projeto

IV) Método de repartição baseado no espaço ou área utilizada

V) Método de repartição baseada no espaço ou área utilizada por um 

período de tempo

VI) Outro método de repartição (especificar)



Formulário de Candidatura
Check List – Preenchimento do Formulário



Formulário de Candidatura
Check List – Documentos Promotor/Parceiros



Formulário de Candidatura
Check List – Documentos relativos ao Projeto

Documentação Legal Estados Doadores/Beneficiários

1. Self-declaration regarding clean tax and criminal record of the Applicant (and Partner(s) – if relevant) and of the legal
representative(s);

2. Certificate of commencement of business activity by the relevant tax authority with all recent amendments.
3. Registration certificate (or similar), issued by the competent authority in the Donor State/Beneficiary State;

4. Latest approved statutes (or similar), which proves that Partner’s main activity is closely related to the activities in which its

contribution is proposed;

5. Certified annual financial accounts of the Applicant for 2018, 2017 and 2016, as well as the latest approved and registered at the

national financial authority’s trial balance sheet for 2019, when applicable.



Formulário de Candidatura
Esclarecimento de dúvidas

ESCLARECIMENTO 

DE DÚVIDAS



Formulário de Candidatura

eeagrants@dgpm.mm.gov.pt

Tel.: (+351) 218 291 000

Av. Dr. Alfredo Magalhães Ramalho, N.6

1495-006 Lisboa- Portugal
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